










মক 

ম্বাহ্পাকলা ভ্ডাম্নান্ি শটাম্ষদ্লঞা | 

'স্ীর্গাচঞ্জ সান্যাল প্রণীত! 





ভাষা বিজ্ঞান 
নামক 

ন্বাতগাকল। ভ্ডাচ্ছান্স স্যাম্ষল্ললি। 

পু রী 

কলিকাতা । 
হিতবাদী লাইব্রেরী হইতে + 

ভ্রীমনৌরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা প্রকরণ 

ও 

৭* নং কলুটোলা ট্রাট, হিতবাদী প্রেস হইতে 

প্রীবিনৌদবিহা'রী চত্রবর্থী দ্বার) মৃদ্রিত। 

যন ১৩১ সাঁল। 

সূল্য ১1* দেড় টাকা মানধ। 





পক 

বিজ্ঞাপন । 
€ 

মাতর্ববঙগভূমে ! নমস্ততে। 

. তাঁদার উরতি.সাঁধনার্থ ব্যাকরণ-শস্্র সর্বা্গ সম্পন্ন হওয়া সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয় । 

প্রাীন লোকদ্িগেন তর্রিষয়ে,বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল। সংস্কৃত, "শরীক, লাটিন, আরবাঁ 
প্রতি প্রাচীন ভাপার ব্যাকরণ অতি উতকুষ্ট। দেই সকল ভাঁধার ব্যাকরণ 
পড়িলেই তত্াষায় মোটামুটি বাৎপন্তি লাভ হয়। আধুনিক ভাঁষা সমূহের ব্যাকরণ 
তাদুশ সুসম্পন্ধ নহে । ভীহাদের ব্যাকরণ পড়িঘ়্া ভাষা জ্ঞানের চতুর্ণাংশ লাভ 
হওয়া স্ুকঠিন। কিন্ত আধুনিক ব্যাকরণগ্ুলি সমধিক সুশৃঙ্খল এবং শহাতে 
ভাঁষার উৎপত্তি সংবুদ্ধি, পরিবর্তন এবং বূচনা প্রণালী সম্বন্ধে সালোচনা থাকে। 
যাহা প্রাচীন ভাষানু কোন বাঁকরণে নাই । বোধ হয় প্রাচীন বৈয়াকরণগণ এই 

সকল বিষর ব্যাকরণের অংশ জ্ঞান না করিয়ী, বিজ্ঞান শাস্ত্রের অংশ বলিয়! বিবেচন। 
কৰিতেন। তজ্জন্য তাহারা তী সকল বিষয়ে ব্যাকরণে কিছুমাত্র উল্লেখ করেন 
নাই ( কিন্ত আমার বিবেচনা উপরি উক্ত বিষয়গুলি ব্যাকরণের প্রয়োজনীয় 
অঙ্গ । এ জন্ক আমি এই ব্যাকরণে তৎসমুধায়ের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিলাম । 
ফলওঃ আমি প্রাচীন ভাষার এবং নব্য ভাষার ব্যাকরণ লমন্ত নস্থন করিয়া যে খানে 
ঘাঁতা উত্রুষ্ট দেখিলাম তাহা! সমন্তই গ্রহণ করিলাম । 

এ পর্যন্ত মৃত ভাষায় ধত ব্যাকরণ ভ্ইয়াঁছে; তৎ সমুদায় অপেক্ষা আমার এই 
ব্যাকরণ সুশৃঙ্খল এবং সুসম্পন্ন হয়, ইহাই আমরি অভিগ্রেত। সেই উদ্দিশ্য সাঁধন 
জন্য যত্ধ ও পরিশ্রম করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করি নাই। বাঙ্গালাভাষায় ব্যুৎপত্তি 
লাভার্থ যাঁহ! কিছু জানা আবশ্যক আমি তাহা স্মস্তই যথ।পাঁধা এই গ্রন্থে সন্গিবিষ্ট 
কবিযাছি। আমার (যন্ত্র ও পরিশ্রমের ) চেষ্টা কতদূর সফল হইয়াছে স্ুুবিজ্ঞ 
পাঁঠিকগণ তাঁভ! বিবেচনা করিয়া দেখিব্নে। 

বাঙ্গালা ভাবার ঘে যে বিম্য়ে অভাব ছিল আমি তাহ! সমন্তই পুরণ 
কৰিয্ষাছি। অভাব পূরণ করিতে হইলেই তাহা নূতন কবিতে হয়। 
সুতরাং আমিও অভাঁব সংকুলন জন্ত কিছু কিছু নৃতন সংযোগ করিয়াছি। সকল 
দেশে সকল কালেই এইরূপে অভাব পূরণ হইয়া থাকে । আর তন্থার! কোন ক্ষতি 
না হইলে সকল লোকেই তাহাতে অস্পষ্ট সম্মতি দিয়া থাকে । দেশের সমস্ত লোঁক 
একন্র হইয়া ভাযাঁর অভাঁব দূবীকৃত করা! কোন দেশেই ঘটে না বিশেষতঃ আমাদের 
দেশে তাঁহা সম্পূর্ণ অসম্ভব । এ জন্ত দেশস্থ লোঁকের নিকট প্রার্থন! যে আমি যাহা 
নৃতন যোঁগ করিয়াছি, ভাহী দৃষ্য না হইলে, তাহাতে সকলেই সম্মতি প্রদান কবেন। 
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আমাদের দেশে নানা কারণে কতকটি অশুদ্ধ শব সর্বত্র প্রচলিত ভুইয়া উগিয়াছে। 
তাহাদিগকে নিপাতন সিদ্ধ বলিতে সংস্কৃত ব্যাকরুণ বিক্ুদ হয় । অথচ যাহ! সমস্ত 
দেশে প্রচলিত তাঁহাকে অশুদ্ধ বলাও অন্থচিত । সেই সকল শব্দ সম্বন্ধে দেশস্ত লোক 
দিগের মতামত জাঁনিলে এই ব্যাকবণের ধিতীয় সংস্করণে তদনুষায়ী বিধান কৰিব) 

উদাহরণ 
১1 কষ, ধাতু + অক-্ুকর্ষক হয়। কিন্তু অশুদ্ধ “কৃষুক্র“শশধ সর্ধবত্ত গরচজিভ । 

১»। শ্যজ.+অনট-সঙ্জন । কিন্তু অশুদ"স্থজন” শব্দ ঠলিত হইছে । 
৩।, নি+যম্+জলন্য়িত। কিন্তু" নিয়মিত৮-শব্দ প্রচলিত । লিয়ন শব্ধ 

টিকে নাম ধাতু করিয়ী তাহাতে কত প্রত্যয় করিলে নিয়ান্ত হয়। কিছুতেই “নিয়মিত 
শকা পিদ্ধ হয় ন!। 

৪1 যে ব্যক্তি নিজ বাড়ীর চতুষ্পার্শবত্তী ভূমির অধিকারী তাঁহাকে “চৌধারী* 
বলা মায়। গ্রাম্য ভাষায় চৌধারী শকের অপত্রংশে “চৌধুরী” বলে। সেই 

চোধ রী শব্দ সংস্গত করিতে গিয়া ভ্রম বসতঃ “চৌধুরী” স্ব চলিত হইখছে। 
চৌধুরী পরিবর্তে চৌধাবী শব্দ ব্যবহ!র করা উচিত। 

৫1 ভানেক সম্ভ্রান্ত বংশে “মলিকশ উপাধি আছে । তাহারা কেভ কেহ 
মূল্লিকের স্থানে মৌলিক" লিখিয্কা খাকেন । মৌলিক শব্দ সহ মলিক শবেের কোন 

সম্বন্ধ নাই । 
আরুবীভাবার মালিক শবে পপ্রন্দ" বুঝায়! দেই মালিক শবের অপজংশে 

আঁফগানি স্কানে প্রচলিত পথ তো ভাষায় পমশ্রিক” শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে । আফশ 
গনি স্থানে প্রদান লোক বা সামস্তদিগকে আদ্র বা মলিক বলে। এজন্য মল্লিক 
শব্দের স্থানে মৌলিক শন্দ প্রযোজ্য নহে। 

২) বিষন্ন, ব্ধন ও কুল শবে শেষে নাকাল ছুটির ৮1 সুধা ণ্কার 

বাঙ্গালা ভাবায় প্রায় সর্ধত্র চলিত হইয়া উতঠিগাছে । ফলতঃ নিষ্পন্ন, প্রপন্ন 
প্রভৃতি শবের শ্ষে ন কার ছুইটি যে কারণে মৃদ্ধন্ক হইতে পারে পাই). 
ঠিক সেই কারণে বিষন্ন, নিষন্ন, এবং ক্ষুন শব্দের অন্ত ন কার ছয় মূর্দন্ঠ 
হইতে পারে না । 

গ্রন্থকার । 
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৯ শী 

অশুদ্ধ শোধন পত্র। 
আতর ভুরি হও 

অশুভ শব 

হইয়াছিল 

ভাষায় 

ক্ষরোতি 

, ইস্দি আরব 

ষ্টান 
ভাষা ছারা . 

আদিম ভাষা লাটিন ভাষা 

হিক্র আরবী, চীন জেন্দ 

পার্য 

জস্ক 

আধ্য 

এক শব 

ব্যাকরণ 

ব্ঞজম 

এবং ০ ভিন্ন 

সরবুধু 

২ 
ঘট 

গৌরিক 

তাহাদের 

সম্পুর্ণ 

শতাঁনিক 

যেখানে 

যাহা বিশুদ্ধ 

ইইয়াছে। 

ভাষার । 

ক্ষরতি 
ইহুদি ও আঁরব। 

ধৃষ্টান। 

ভাষার আলোচনা ছাবা। 

আদিম ভাষা, গ্রীক, লাটিনঃ 

হিক্র, আরবা, চীন ও জেন্দ ) 

পাসী। 

এই জন 1 

আব্য । 

একটি শব । 

ব্যাকরণে ! 

ব্যঞন। 

এবং “ ভিন্ন। 

সরযূ। 

ণ্ 

ণ্ 

যৌগিক 

তাহাদের 

সম্পূর্ণ 

শৃতানীক 

যেখানে 
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শু 

টা 

অগুধ্। শব 

পয়িহার 

সম্বোধিকে 

পকেরগু 

নরু অতিক্রম + অতিক্রম 

ল্ুমর্ববাতিক্রম 

টিপিনী 

দুর্ধী 

অন্তর ব) অন্তুঃ 

কা 

প্রস্থ 

নাই 

শগল্। 

১ 

একাধিক 

সর্ব দের 

ণষ্ি 

থথন 

আঁকার 

০বোণে 

সব 

নত 

ষ্টব্য 

বটি 

বাহ! বিশুদ্ধ 

পরিহার . 

সম্বোধকে 

পঞ্ধৈবুণ্ত 
মুর + অতিক্রম-্নমর্বধতক্রদ 

টিপ্পনী 

ঘুরুহ রর 

যেমন্ আন্তর্ বণ অন্থঃ 

কন্গ। 

প্র 

প্রায় নাই 

পাগল 

অপলুং* 
একাপিক 

সব্ব পানের 

ঘা 

সর্বদা 

অকা? 
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বাহ! বিশু 

হ্চী 

বট 

বিক্রীত 

ষঠী 

আঁলিয়াছে, 



৮৭ 

৮৮ 

৭৫ 

০১৪ 

পংক্তি 

(1৮৯ 

অস্তন্ধ শব 

বএবং ক 

ভ্রস্জ, 

হবৈ 

হবৈ 
হ্বৈ 

তদ্বিত 

সর্বনাম 

বিশেষণে 

খহণ্ 

হলাস্ত 

অবিবাদী 

ম্খন 

) 

যাহা বিশুদ্ধ 

ব এবং 
ভ্রশজ, 
হইলে 
হীব, ( 199৩), , 

সর্বধণাম 

সর্বণাম 

সর্ধণাম 

এবং 

ইট, 
সর্বণাম 

বিশেষণ 

অহন্ 

অধিবাদী 

যখন 



€ 18৭ ) 

পৃষ্ঠ পংক্তি গৃশুঘ। শক যাহা বিশুদ্ধ 

১৩৪ ৯৩ যেধে রি 

০১২৯ অহ অহ 
১৩৩ ১২ ৪৯ ৪৯৭ 

১৫২ ন্ রি বর্ণে ্ বর্ণের 

ই ২১ কচ্ছ বু 





স্বাজ্ছাতলা ভাম্বান্স ব্যযান্ষল্ল। 

ভাষার উৎপৃততি ও ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রয়োজন । 
১। একজনের মনোগত ভাঁব অপরের নিকট ব্যক্ত করিবার যে উপায় তাহার 

নাম ব্যঞ্জনা'। ব্যঞ্রন! ছুই প্রকার, (১) ভাষা ও (২) ইঙ্গিত। 
২০ নির্দিষ্ট অর্থুক্ত শব্দ দ্বারা মনোগত ভাব বাক্ত হইলে তাহার নাম ভাষা! । 

৩। অনির্দিষ্ট শব দ্বারা কিংবা! অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিক্রিয়া দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ 

হইলে ভাহার নাম ইঙ্গিত বা অস্পষ্ট ভাষা । 
৪ মনুষ্য জাতির স্বাভাবিক কেন ভাষা ছিল না। আদিম মন্ুষ্যের! কেব্ল 

ইঙ্গিত ঘৃরাই প্রথমে মনের ভাথ কথঞ্চিং প্রকাশ করিত। যখন তাহাদের জ্ঞান 

বুদ্ধি হইল অর্থাৎ যখন তাহারা অনেক বস্ত দেখিতে লাগিল, নানা প্রকার কার্য 
ও অবস্থা দেখিতে লাগিল, তখন সাধারণ ইঙ্গিত ছারা তাহাদের প্রয়োজন সাধিত 
হইতে পাঁরিল না । তখন ভাহার! দলবদ্ধ হইয়। প্রর্জেক বস্তর, প্রত্যেক অবস্থার এবং 

প্রত্যেক কার্ষ্ের গ্রতি লক্ষ্য করিয়! এক একটি শব করিল এবং পরস্পরকে বুঝাইল যে 
অঙ্ঃপর আমরা এই এই শব দ্বারা অমুক অমুক বস্তু কার্ধ্য বা অবস্থা বুঝিব। 

এইরূপে বহুতর বস্তু, অবস্থা ও কার্যের নামাকরণ হইলে ক্রমশঃ ভাঁা সষ্ট হইল। 
৫। মূল ইঙ্গিত গুলি প্রায় সমস্তই শ্বাভাবিক এজন্য বিভিন্ন ভাষী লোকেরাও 

পরম্পরের ইঙ্গিত বুঝিতে পারে। অনেক ইঙ্গিত পণ্ড পক্গীরাঁও বুঝে। কিন্ত 
ভাষা স্বাভাবিক নহে। অধিকাংশ নামের সহ তদ্বোধক বস্তু কার্ধা বা অবস্থার 

কোন সম্বন্ধ নাই সুতরাং যাহীয়! পরামর্শ করিয়! নামাকরণ করিয়াছিল সেই নাঁম 

শুনিয়া কেবল তাহারাই এবং তাহাদের নিকট শিক্ষিত লোকেরাই নির্দিষ্ট বস্ত কার্য 
ব1 অবস্থা বুঝিতে পারিত। অন্ত লোক তাহ! বুঝিতে পারিত না । তজ্জন্প অপর 

লোকে সেই বস্ত, সেই কাধ্য এবং অবস্থার অন্য প্রকার নাম বাঁখিলি। ভাষা মধ্যে 
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অত্য্প সংখ্যক শব্দ অনুশ্রতি মূলক । কিন্তু তাহাও মূল শব্ধ হইঢিত এতদুর বিরুত 
যে ভিন্নভাঁষী লোকদের সহজে বোধগম্য হয় না। যেমন কোকিলের শব্দ শুনিয়া 

সংস্কৃত ভাবায় তাহার নাম কোকিল এবং ইংরাজী ভাষায় তাহার নাম কৃকু রাখা 
হইয়াছে । তথাপি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাবী লোকেরা, কোকিল এবং কুঁকু শব শুনিয়! 
তদ্বোক বস্ত কি; তাহা! বুঝিয়। উঠিতে পারে না। পরস্ত কোন ইংরাজী বিদ্ 
ব্যক্তিও কোকিল শবের অর্থ বুঝে না এবং কোন সংস্কতজ্ঞ পণ্ডিত 'ও কুকু শবের অর্থ 

বুঝিতে পারে ন]। এই জন্যই দেশ ভেদে ভাষার ভিন্মতা হইয়াছে ) ' মানব 
জাতির ভাষা ঈশ্বর প্রদত্ত নহে এবং ইহার ভিন্নতাও ঈশ্বররুণ্ত নহে। 

মৃহুষ্য জাতির উন্নতির জন্য পরস্পরের সাভায্য গ্রহণ আবশ্যক । সেই উদ্দিশ্বে 

অনেক লোক একত্র থাকা এবং এক জনের মনের ভাব অন্গের নিকট প্রকাশ 

করিতে পারা নিতান্ত আবশ্তুক। 
জনতার সেজে 

ভাষার বিভিন্নতার কারণ । 

সেই আদিম অবস্থায় কৃষিকম্ম ছিল না। মনুষ্যরা স্বভাবজাত ফলমূল ও 
পশুমাংস ভক্ষণ কিয়! জীঝন ধারণ করিত। এরূপ খাগ্য এক স্থানে বহু, লোকের 

উপযুক্ত পরিমাণে পাওয়া যায় না! সুতরাং তৎকালে বহুলোক এক স্থানে থাকিতে 

পাঁরিত না! যখন কোন স্থানে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইত তখন কেবল ব্লবান্ 

ব্যক্তিরাই তথায় থাঁকিত, অপর দুর্বল 'র্যক্তিরা দলে দলে অন্যত্র চলিয়া যাইত। 
কখন বা খাছ দ্রব্যের সম্পূর্ণ অভ!ব হওয়াতে সকলেই সই স্থান ত্যাগ করিয়া স্ব স্ব 
আুব্ধামত নানা'দিকে প্রস্থান করিত । 

তৎকালে ষাতীগাতেরস্ুুবিধা ছিল না । বিশেষতঃ আহার চিন্তাতেই লোকের 
অধিকাংশ সময় ব্যয় হইত। এই ছুই কারণে যাহারা বিভিন্ন দিকে গমন করিত 
তাহাদের পরস্পর সাক্ষাৎ বা আলাপ প্রায় থাকিত না । ্মৃতরাং এক দলন্থ লোফে 
যাহ! করিত ভাহা অন্ত দলস্থ লোকে জাঁনিত না । এবন্ডুত দল সমুদাঁয় পুনবায় 
পুরেনক্ত কারণে নানাদলে বিভজ হইয়াছিল এবং তাঁহারাও পরস্পরের কার্যে অজ্ঞ 
হইয়াছিল। এই ভিন্ন ভিন্ন দল সমূহ কতক শীত মগ্ডলে কতক গ্রীগ্থ মণুলে কতক 
সম গুলে বান কৰিয়াছিল। ধাতু জল বায়ু ভেদে লোকের আচার, ব্যবহার; খাস 

এরং চরিত্র ভিন হইয়াছিলি। 
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পূর্বে উক্ত হইয়াছিল যে মন্গুষ্যেরা পরামর্শ করিয়া বস্তর নাম বাঁখিত, বাস্তবিক 
অধিকাংশ নামের সহিত তদ্বোধক বস্তুর কোন স্বভাব-সিদ্ধ সম্বন্ধ ছিল না? সুতরাং 
একদল যে বস্তুর যে নাম বাখিত তাহ! না জানিলে অন্তে তাহা! বুঝিতে পারিত না। 

যে সমস্তু(লোক এক দলে থাকিত তাহারা পরস্পরের কথা বুঝিতে পারিত। যখন 

তাহার! পৃথক্ হইত, তখন একত্র থাকা কালীন আবিষ্কৃত কথা গুলির এরক্য থাঁকিত 

বটে কিন্তু পৃথক্ হওয়ার পরে আবিষ্কৃত কথার এক্য থাকিত না। এক দলম্থ 

লোকেধ! যে বস্তর যে নাম রাখিত অন্য দলস্থেরা তাহা না৷ জানাতে দ্তাহার অগ্ঠ নাম 

রাঁখিত। ইহাতেই দলে দবে ভা! ভিন্ন হইয়াছিল। তাঁহা হইতেই এক্ষণে মনুষ্য 
জাতির এত বিভিন্ন ভাঁষা হইয়াছে বাস্তবিক ভাষার ভিন্নতা ঈশ্বরকূত গ্নহে। 

কারণ ঈশ্বরকৃত হইলে, কোন ভাষাবাঁদীর সন্তান আজন্ম ভিন্ন ভাষীর মধো থাকিয়াও 
বিনী চেষ্টায় জাতিভাষ! জানিতে পারিত কিন্তু কার্ধততঃ তাঁহা হয় না । _ 

(চির রপডেওজািনে 

লেখ্য ভাষা । 

ভাষা, ছুই প্রকার লেখ্য ভাষা এবং কথ্য ভাষা। ভাষা স্ট্টির পর বহুকাল 
পর্য্স্ত কেবল কথ্য ভাষাই ছিল। এখনও অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে কেবল মাত্র 
কথ্যভাষ! প্রচলিত আছে । তাঁহাদের মধ্যে লেখ্যভাঁষা এপর্যন্ত হয় নাই। আদিম 

মন্থষ্যেরা স চলেই যাঁধাবর ছিল। সেই অবস্থায় লেখ্যভাঁষ! ছিল না। তাহার! 
যখন অনেক দূর সভ্য হইল, কৃষি বাণিজ্য এবং পশুপালন আরম্ভ কবিল, সাঁমান্তর়্প 
শিল্পকশ্দ করিতে লাগিল, যখন তাহার! যাযাবর ভাব ত্যাগ করিয়া গৃহস্থ হইল, 

তখনই তাহাদের লেখ্যভাষ! নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইল। তখন তাহারা বিবেচনা 

করিল যে, পরস্পর সাক্ষাৎ না করিয়াও আলাপ করা যাইতে পারে এমন কোন 

উপায় করা উচিত। আর সমুদয় প্রয়োজনীয় কথ! চিরকাল মনে রাখা অসাধ্য 
অতএব এমন কোন উপায় কর1 উচিত যে তন্থারা সেই সমুদয় কথ! চিরকাল স্মরণ 

রাখার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া 'ঘায় অথচ স্মরণ রাঁখিবার ফলটি বিদ্বমান থাঁকে। 
এই অভিপ্রায় সাধন জন্ত তাহারা পরামর্শ করিয়া এক এক শব্ের পরিবর্তে এক 

এক চিহ্ন নিরূপণ করিল । ইহাার। শবদমূলাভাথ। উৎপন্ন হইল । এইবপ একবর্ণ। 

শন্দমূল! ভাষা এখনও চীন্ তিব্বত ও তাতার দেশে প্রচলিত আছ্ছে। ভারতবর্ষে 
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এবং মিশর দেশে অতি প্রাচীনকালে একবর্ণ! ভাষ! ছিল ইহার স্পষ্ট' প্রমাণ পাওয়া 

যায়। অনুমান হয় যে, যে সকল জাতি অনন্য সাহায্যে সভ্য হইয়াছে তাহাদের 
সকলেরই প্রথম একবর্ণ ভাষা ছিল। কিন্ত যে সমস্ত জাতি অন্য জাতির সাহায্যে 

সভ্য হইয়াছে তাহাদের তন্্রপ না হইলেও হইতে পারে । 
৬১০০০ 

অক্ষর ও বর্ণ। 
- এ্রকব্ণ। ভাষা! স্থষ্টির পর লেখ! পড়ার চচ্চ! 'আরম্ত হইল। তখন মনুষ্যের 

অপেক্ষাক্কত শীঘ্ব শীপ্ব উন্নতি হইতে লাগিল। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই তাহার 

বুঝিতে পাঁবিল যে একবর্ণা ভাষ! অতিশয় অন্নুবিধা জনক, ইহাতে কোন নৃতন কথা 
লেখা যায় না এবং কোন অজ্ঞাত শব্দ বোধক চিহ্ন পাঠ করা যায় না? সুতরাং 
লক্ষ লক্ষ শব এবং তাহার প্রতিরূপ সয়ন্ত গুলি বর্ণ মুখস্থ করিতে হয়। এই কষ্ট 

দুরীকরণ জন্য তাহারা ম্বজাতীয় ভাষায় এমন কয়েকটি উচ্চারণ যোগ্য ক্ষুদ্রতম অংশ 

বাহির করিতে চেষ্টা করিল যৎসংযোগে তণ্ভাষার সমস্ত কথাই লেখ! যাইতে পারে । 

তদনুসারে তাহার! যে সকল ক্ষুদ্রতম অংশ বাহির করিল তাহাদের নাঁম অক্ষর এবং 

সেই সকল অক্ষর যে চিহ্ন দ্বারা লেখা যাঁয় তাহাদের নাম বর্ণ* ষে কারণে মনুষ্য 

জাতির কথ্য ভাঁষ! ভিন্ন হইয়াছিল সেই কারণেই লেখ্য ভাষাও ভিন্ন হইয়াছিল। 
যে ভাষায় তণ্ভাষ! গ্রচলিত প্রত্যেক্. অক্ষর প্রকাশক এক একটি বর্ণ আছে 

তাহাকে পূর্ণবর্ণা ভাষা বলা! যাঁয়। যথা সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইত্যাদি । যে ভাষার 

প্রত্যেক অক্ষর প্রকীশক পৃথগ বর্ণ নাই, এক মাত্র অক্ষর প্রকাশ জন্া ছুই তিন বর্ণ 

একত্র করিতে হয় অথবা! একমাত্র বর্ণ ছুই তিন অক্গরের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় 

তাহাকে অপূর্ণ বর্ণ। বা কু্বর্ণ বলা যাঁয়। যথা ইংরাজী পারসী ইত্যাদি। 

% অনেকেই ভ্রম বশতঃ বর্ণ এবং অক্গর এই ছুইটি শব্দ একার্ধক বৌধ করেন। কিন্তু 

অক্ষর 4[ ন ক্ষক্লোডি ইতি অক্গরং) শব্ের অর্থ ভাষার উ উচ্চারণ খোগ্য ক্ষুদ্রতম অংশ ; ক্ুতক্নাং 

লেখা ভাথায় অক্ষর নাই। ইহা কেবল কথ্য ভাষাতেই প্রযুজ্য। বর্ণ সমূহ সেই অঙ্গর প্রকাশক 
চিহ্ন) হুতরাং কথা ভাবায় বর্ণ নাই। পদার্থের দৃষ্ঠ ভাগের, নাম বর্ণ ( বস্তোরাকৃতি বর্ণে 
ৃষ্টেব্বিষয়ৌ অর্থাৎ বস্তর আকৃতি এবং বর্ণ এই ছুইটি দৃশ্থ পদার্থ) সুতরাং তাহ কথ্য ভাবায় 
অপ্রধুজ্য । বৈধরী প্রভৃতি চতুর্বিধ শপ ফেব অক্ষরেই সম্ভব, বর্ণে প্রতি ঘুজা নছে। 
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মন্থষ্যেরস্উন্নতি পক্ষে কথ্য ও লেখ্য উভয় প্রকার ভাঁষাই অতীব প্রয়োজনীয় । 

এই উভগ্নের মধ্যে আবার কথ্য ভাঁষ! সমধিক প্রয়োজনীয় । কথ্য ভাষার অভাবে 
শিক্ষা হইতে পাঁরে না; সুতরাং কথ্য ভাষার অভাবে লেখ্য ভাষা উৎপন্ন 

হইতে পারে নাঃ যদ্রি বা একবার কথ্য ভাষার সাহায্যে লেখ্য ভাষা 
উৎপন্ন হয় এবং তাহার পর কথ্য ভাষা লুপ্ত হয়, তবে লেখ্য ভাষাও" সঙ্গে সঙ্গে 
লোপ পায় ১ কথ্য ভাষা অপেক্ষাকৃত সহজ অথচ অধিকতর হৃদয়গ্রাহী । 
কথোপকথনে মনের ভাব যত উত্তম বূপে ব্যক্ত হয়, লিখন দ্বার! তত উত্তম 

রূপে ব্যক্ত করা! যাঁয় না') পলখ্য ভাষার অভাবে কোন কাধ্যই সম্পূর্ণ অসাধ্য হয় 
না। শিবাজী, মহম্মদ ও হাইদার আলি লেখ পড়া না জানিয়াঁ স্থৃবিখ্যাতি 
রাজ! হইয়াছিলেন। লেখ্য ভাষ! স্থষ্টির পূর্বে ব্রাক্ষণেরা কেবল শ্রবণ ও 

' স্মরণ করিয়া বেন ও মন্ুসংহিতা নামক ছুই খানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ বহুকাল প্রচলিত 
রাখিয়া ছিলেন, তজ্জন্তই এ ছুই প্রাচীনতম গ্রন্থের নাম শ্রুতি ও স্মৃতি 
হইয়াছে। এখনও বর্জ্ঞানহীন অনেক লোককে বিলক্ষণ চতুর এবং কাধ্যক্ষম 
দেখ! যায়। 

ভাষা দ্বারাই শিক্ষা দেওয়া যায় এবং শিক্ষাই মন্্ষোর উন্নতির প্রধান কাঁরণ। 

ইতর প্রাণীরা এক জনের লন্ব জ্ঞান অন্যকে দিতে পারে না। এই জন্তই তাহাদের 

উন্নতি নাই। মনুষ্যেরা স্ব স্ব উপার্জিত জ্ঞান অন্যকে শিক্ষা দিতে পারে। শিষ্য 

সেই জ্ঞান শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া! নিজে তাহা বন্ধিত করিয়া আবার অন্যকে শিক্ষা! দিতে 
পারে। এই কারণে মন্থষ্যের ক্রমে জ্ঞান বৃদ্ধি এবং তদান্যঙ্গিক উন্নতি হয়। 

পুর্র্গত ব্যক্তিগণের উপাজ্জিত জ্ঞানের নাঁমই বিদ্যা এবং শিক্ষা দ্বারা তাহ! প্রাপ্ত 
হওয়ার নামই বিস্যা উপার্জন । গুরু হইতে শিষ্ের জ্ঞানাধিক্যই উন্নতির লক্ষণ 

এবং তদপকর্ষই অবনতির কারণ । 

মনের ভাব ব্যক্ত করাই ভাষার প্রধান উদ্দিশ্ট কিন্তু ভাষার আলোচন। দ্বারা 

আরো অনেক বিষয় জানা যায়। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, মনুষ্য যাযাবর থাক! 
কালীন পুনঃ পুনঃ দলে দলে পৃথক্ হইত এবং পৃথক্ হওয়ার পূর্ববোৎপর কথা গুলি 

সকল দলেই সমান থাকিত আর পরবর্তী কথ! ভিন্ন হইত। এক্ষণে নান! জাতির 
ভাঁষা সমূহ আলোচন! কাঁরিলে কোন্ কোন্ জাতি আগে ভিন্ন হইয়াছে আর কোন্ 
কোন্ জাতি পরে ভিন্ন হইপ্নাছে তাহা জান যায়। 
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ভাষার মধ্যে বোঁধ হয় পিতৃ মাতৃ বোধক শব্গই সর্ব প্রাচীন । ধ্রই ছুই 
শব সংস্কৃত, পারমী, লাটিন এবং গ্রীক ভাষায় প্রায় তুল্য দেখা যায়। যে কিঞ্চিৎ 
ভিন্নত। আছে তাহা কেবল বহু কাল পার্থক্য হেতু উচ্চারণ ভিন্নতা দ্বারা সম্ভত 
হইয়াছে। মূলতঃ তাহার! ষে একই শব্ধ ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ; সুতরা 

এই ছুই শব্ণ্উৎপন হওয়া! কালে এই ভাষাঁবানীদের পূর্ব্ব পুরুষেরা এক দল ভুক্ত 

ছিল তাহা সঙ্গত রূপেই অনুমান হইতে পারে । আবার গ্রীক অপের্লা লাটিনের 
এবং তদপেক্ষা! প্রকৃত পাঁরসীর সহিত সংস্কৃতের অধিকতর এক্য দেখা যায় । ইহাতে 
অনুমান হয় ষে গ্রীক জাতি সর্বাগ্রে ভিন্ন হইয়াছিল। ত২পরেলার্টিন ও পারসিকেরা 
পরতঃপর ভিক্ হইয়াছে | অথচ ইহাদের বর্ণমালা ভিন্ন দেখিয়া জানা যায় যে, 

লেখ্য ভাষা সৃঠ্ির পূর্ব্বেই ইহারা সকলেই পৃথক্ হইগ্নাছিল। 
এই রূপ আরবী হিক্র এবং আর্মানি ভাষাব শ্রীক্য দেখিয়া আরব ইছদি এবং 

আন্দানিদের এক মূল জানা যাঁয়। কিন্তু আধ্যভাঁষার সহিত তাহাদের কোনই এক্য 
নাই। ইহাতে অনুমান হয় ষে, তাহারা এক মূল সম্ভূত নহে । অথব! ভাষা সৃষ্টির 
পূর্বেই ভিন্ন হইয়াছিল 11 

সপ ্ পপ সত সা 

« মুসলমান ধর্ের সুষ্টির পর আরব জাতির! পারন্ত দেশ জয় করিয়! তথায় মুদলমান ধন্ধের 

সঙ্গে সঙ্গে আরবী বর্ণমালা প্রচলিত করিয়াছিল । প্রাচীন কালীয় প্রকূত পারদী আধা ভা! 

মুলক এবং তাহা! বাম দিক্ হইতে ডানিদিকে লিখিত, হইত। ইংরেজী এখন লাটিন বর্ণমালা 

দ্বারা লিখিত হয় কিন্তু সাক্পন বর্ণমল1 পৃথক। আদিম পারসীকে এখন জেন্দ ভাবা বলে । 
1 মুসলমান ও থৃষ্টানদের মতে সমস্ত মন্তয্যই এক মূলোস্তব। কিন্তু ইহা অযৌক্তিক 

অনুমান মা । মহাসমুদ্রের সধো নিতান্ত অসভা লোকাবিষ্ট বহু সুত্র দ্বীপ দেখা যাঁয়। তাহার! 

অন্তাত্র হইতে তথায় গিয়াছে অথবা তথা হইতে লোক অন্যান্য দেশে গিয়াছে এই উভয়ই অসস্ভব ৷ 
কারণ কৌন রূপ তরণী নির্দাণ করিয়া প্রকাণ্ড সমুদ্র অতিক্রম কৰা তাদুশ অসভ্য 
জাতিতে সম্ভব নহে! মগ্চষা জাতির আকৃতি প্রকৃতি ও বর্গ এত বিভিন্ন যে তাহারা এক 

মুলোৎপন্ন হওয়া কদাচ লন্কব নহে। 
অনুমান হক যে কলিযুগ সন্ধ্যাকালীন জলগ্লাবনে ইহুদি দেশের বু লৌক মরিয়াছিল কেবল 

নোগ্না এবং তৎপরিবারগণ পর্ধবতাশ্রয়ে বাঁচিয়া ছিল । এ অসভ্য পরিবার দুর দেশের সংবাদ 
জানিত না ;সুতরাং দশ পনর ক্রোশের মধ্যে সমস্ত লোক মৃত. দেখিয়া বিবেচনা করিল ধে 

"পৃথিবীর সমস্ত লোক মরিয়াছে কেবল আমরাই ছ্ীবিত আছি।” ইছদি আরব জাতি সেই 
নোবার বংশ। তঙ্জন্য মই ত্রম তাহাদের মধ্যে স্থির ছিল।. নুসলষান ও পৃষ্টান ধর্দ এই হুই 
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ভাষাবি,ঘাব৷ অনেক প্রাচীন ব্যবহার জানা যাঁয়। যেমন হুহিত্ শব্দের মৃলার্থ 
দোহ্নকারী ভাবার্থ কন্ত।। তত্দারা জান! ঘায় যে প্রাচীন. কালে বয়:স্থ স্ত্রী 
পুরুষের! অন্তান্ত কঠিন কর্ম করিত, গোদোহনাঁদি সহঞ্জ কর্ম বগ্তারা করিত। 
এপ্নন কন্তাগণ দৌঁহন না করিলে? পূর্ব নাম স্থির আছে। ভগিনী ( ভজ. ৯ ইন্ 

স্ত্রীলিঙ্গে ) শবের অর্থ আলোচন! করিলে জানা যায় ষে আদৌ ভ্রাতাঁরা" ভগিনীকেই 
স্বভাব সিদ্ধ পৃ়ী জ্ঞান করিত। ওতৎপরে ভগিনী বিবাহ নিষিদ্ধ হইলেও পূর্ব্ব নাম 
চলিতেছে । ভৈল শব্দ হইতে জানা যায় যে প্রথমে তিসের নির্ধ্যাসই এক মাত্র 
তৈল ছিল। পরে তাঁদৃশ স্নেহ পদার্থ যে কোন বস্ত হইতে উৎপর হউক তাহাকেই 
তৈল বলা যাইতেছে । গোদ্রা শব্দের গোহত্যা কার্য এক অর্থ এবং অন্য অর্থ 

অতিথি-সেবা! । অতি পূর্ববে গোমাংস ছ্বার৷ অতিথি-সতকার নিয়ম ছিল। গোবধ 
নিষিদ্ধ হষাঁর পরেও অতিথি-সেবার গোদ্া নাম চলিত আছে । মিথ্যা শবের 

মূলার্থ রহন্ত বাক্য ( মিথ: রহসি ) ভাবার্থ অনৃত কথা । ইহাতে জানা ঘাস যে 
প্রথমে কেবল রহস্ত উপলক্ষেই অপ্রকৃত কথা বলা হইত । পরে যে কোন উপলক্ষে ই 

অসত্য বাক্য বলা যাঁউক তাতাই মিথ্যা গণ্য হয়। 

পপি সপ পর ক পা অপ আপস পি কপ পন ৯৯ পা পা াপিকপল বস সা | পিপি পা শি লিগিশাি পপ ০৬ আপপীপীশপশসপিশ সপা পপ ০ পা সপ পল 

জাতির মধ্যে উৎপন্ন হেতু সেই ভ্রম তম্বর্মাবলম্বিগণ প্রাপ্ত হইয়াছে। বাস্তবিক জলপ্লাবন 

সমুদ্র হইতে দুরবস্তাঁ দেশে হয় নাই । এবং তদ্দেশবাসীরা নোয়ার বংশ নহে। মহাভারতের 
মুষল গর্ধে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীকৃফের হ্বর্গারোহণের পর সপ্তাহ মধো কলিষুগ সন্ধ্যা 

জনিত জুলঙ্লীবন হইয়! ্বারকাপুরী নষ্ট হয় কিন্তু সমুদ্র হইতে দুরবর্তাঁ হস্তিনা নগরে জল প্লাবন 

হয় নাই । চীন্ দেশেও ইরূপ প্রবাদ আছে যে, জলে সমুদ্র তীরবন্তী কাণ্টন নগর প্লাবিত হইয়! 

ছিল কিন্ত প্রাচীন রাজধনী-নাংকিন (নাঙ্কিন ) নগর সমুদ্র হইতে দূরে অবস্থিতির জন্য তাহার 

কোন অনিষ্ট হয় নাই । হিন্দু ও চীন জাতি নোয়ার পূর্বববস্তাঁ লোক ; হৃতরাং ইহারা যে নোতার 
বংশ নহে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । বআতএব ইহাই যুক্তি সিদ্ধ অনুগান ঘে পরমেশ্বর যেখন 

বৃক্ষ লত! নান! দেশে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই কপ প্রাশিগণকেও নান! দেশে হৃষ্টি করিয়াছেন । সমস্ত 

মনুষ্যাদি প্রাণিগণের আদিম পুরুষের! যে একই সময়ে উৎপন্ন হইয়াছে ইহাও বোধ হয় না। 

সমুধ্য প্রথম হৃষ্টি কালে তাহডদের ভাষা ছিল না। তথকালীয় অবস্থা প্রথম মমুষ্যেরা নিজ সস্তান- 
দিগকে জানাইতে পারে নাই ; সুতরাং তৎকালীয় বৃত্ত সম্পূর্ণ অজেয়। সমষ্টি প্রকরণ সম্বন্ধ 

যেঝাহা বলে সমস্তই আনুমানিক ব! কাল্সনিক। 



| ৮ | 

সংস্কত ও প্রার্কৃত । 

ভাষা ছুই .ঞকারে প্রচলিত থাঁকে। যে প্রকার পরিশুদ্ধ ভাষা গণ্য পুস্তকে 
ব্যবহৃত হব তাহাই সংস্কৃত বা সাঁধু ভাব! কিন্তু লোকে সংস্কৃত কথায় প্রায় সাধারণ 
কথাবার্তা কছে না বরং অনেক শব্দ সহজ ও সংক্ষেপ করিয়! তাহা দ্বারাই কথাবার্ত। 
বলে। এইরূপ কথার নাম প্রাকৃত বা গ্রাম্য ভাঁষা। যে সকল দেঞ্সের সাহুভাষ! 
এক তাহাদের মধ্যেও প্রাক্কত ভাষা সচরাচর বিভিন্ন হইয়া থাকে। প্রারুত ভাষা 
নাটক উপন্টাসার্দিতে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু তৎ সম্বন্ধে প্চোন অভিধান ঝ। 

ব্যাকরণ নাই । ৃ 
অকালে 

পরাকৃত ভাষ!। 

কোন জাতির সভ্যতার আরস্ত হইতেই তাহারা পরামর্শ কৰিয্না যে ভাষা 

স্ষ্টি করে তাহার নাম মৌলিক ভাষ! বা আদি ভ!ষ1। আর্ধ্য জাতির আদিম ভাষা! * 

লাটিন ভাষ। হিক্র, আরবী চীন জেন্দ বা! প্রাচীন পারন্ত ভাষা । আর যে ভাষা 

অন্য এক বা তদধিক ভ।ষ1 হইতে উৎপন্ন হয় তাঁহার নাম পরাকৃত ভাষা। যেমন 

বাঙ্গালা, হিন্দী, মহারান্ী পালি বা মাগধী ভাষা প্রভৃতি ভাষা আদিম আর্ধ্য ভাষা 
হইতে উৎপন্ন ; বর্তমান পারি, তুকী পুখতুতো, উর্ঘ, প্রভৃতি ভাষা আরবী পারন্ত, 
হিন্দী তুরানী ভাষার সংমিশ্রণে উৎপন্ন ঃ ইংরাজী প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষ! লাটিন শ্রবং 

তাতারী ভাষ! মিশ্রণে উৎপন্ন এই সকল ভাষাকে পরারুত ভাষা বল! যায । 

ঘে ভাষায় মনের ভাব উত্তম রূপে ব্যক্ত কর! যায় তাহার নাম উৎকৃষ্ট ভাষ।। 

কিন্তু বহু লোকের মধ্যে ভাষার প্রীক্য না থাকিলে ভাঁষ৷ যত কেন উত্তম ন! হউক 

তাহা দ্বারা বিশেষ ফল হয় না৷ এজন্য ভাষার একা বক্ষ! অবশ্ঠ প্রয়োজনীয় । 

অভিধান, ব্যাকরণ এবং অলঙ্কার এই তিনটি শাস্ত্রের সাহায্যে ভাষার ্রক্য রক্ষা হয় 
রি 

কল শতোঞ্জসপিএসী 

ক 

* হিন্দুর! সর্ধধ প্রাচিন জাতি হেতু ভাহাদের দ্বঙ্জাতি ধর্ম ও স্বীয় ভাবার কোন বিশেষ লাম 

লাই। এক্ষণে আদিম আধ্য ভাঁবাকে তপি ভারা বা! সংস্কৃত ভাষা বল! যায় । প্রাচীন পারঙ্ী 

গ্রধং লাটিন ভাবাও সংস্কৃত মূলক । সথতরাং তাহাদিগকেও প্রকৃত পক্ষে আদি ভাবা বলা যার 

না এই পুস্তকে আদি স্কাবা বলিলে কেবল আর্য জাতির আদিম ভাষা যুখিতে হবে । 



| ৯ ] 

« জন্য ইহাদ্রিগকে নিবন্ধ শীস্থ বলে। ভাষার অন্যান্য সমস্ত গ্রন্থ এই তিন শান্ের 
লিখিত নিয়মী্সারে রচিত হয় জন্য তাহাদিগকে সাহিত্য বলা ঘাঁয়। 

(১) অভিধান-_প্রত্যেক ভীষার শব্দ সমূহের অর্থ নির্দেশ করিয়া তাহার 
এক্য'রক্ষা করাই অভিধানের উদ্দেশ্ঠ | ৃ 

(২) ঝা সমূহের আরুভি, উচ্চারণ, যৌজন।র নিয়ম এবং তাহাদের সংযোগ 
দাবা শব্দ উৎপাদন এবং যথোচিত রূপে শব্দ যোজনা দ্বারা বাক্য এবং বাক্য যোগ 
দ্বারা আখ্যান রচনা করিবার ন্ুনিয়ম নির্দেশ করিয়া তদ্দিষয়ে এক রক্ষাই ব্যাকরণ 
শান্সের কার্য । 

(৩) অলঙ্কার--ভাষাকে মিষ্ট, গম্ভীর এবং তেকগস্বী করিবার নিয়ম' নির্দিষ্ট 
ক্রাই অলঙ্কার শাস্ধের কার্য । 

এ স্থলে জাঁনা উচিত যে, কোঁন বাক্য দ্বারা মনের ভাব ঠিক ব্যক্ত*হইলেই .নিবন্ধ 

শৃস্্াগ্ুসাবে তাত সম্পূর্ণ শুদ্ধ হয়। শ্যায় শাস্ত্ের শুদ্ধাশুদ্ধির সহিত নিবন্ধ শাস্ত্রের 

কোঁন সম্বন্ধ নাই। নিতান্ত অযৌতিক বাক্য ৭ নিবন্ধ শাস্ব মতে শুদ্ধ হইতে পারে। 
এরই গ্রন্থে কেবল ব্যাকরণ শাস্ত্রের এবং কথঞ্চিং অলঙ্কার শাস্ত্রের আলোচন! 

কর! আবশ্তাক। ব্যাকরণে নিয় লিখিত শব্দ সমৃহ নিম্ন লিখিত অর্থে ব্যবহৃত হয়। 

যথা 

(১) ক্ুত্র ব্যাকরণের প্রধান প্রধান নিয়মের নাম হুত্র বা সাধারণ বিধি | 

(২) উপস্থত্র_স্ত্রের অন্তর্গত ক্ষুদ্র নিয়ম গুলির নাম উপস্থত্র বা 
উপবিধি। | 

(৩) বিশেষ সুত্র-সাঁধারণ বিধির বিরুদ্ধ অথচ তদপেক্ষ। অল্প প্রয়োজন 

সাধক সুত্রের নাঁম বিশেষ সুত্র বাঁ বর্জিত বিধি। 

(৪) বিকল্প--যাহ! কখন হয় কখন হয় না! তাহার নাম বিকল্প। 
(৫) খধিবাক্য--ভাষার অবস্থা চিন্রকাল সমান থাকে না। ন্ুুতরাং 

ভাষার পরিবর্তন সহ ব্যাকরণ পরিবর্তিত হয়। ওজ্জন্ত অনেক কথা এরূপ হয় যে 

তাহা প্রাঈীন ব্যাকরণান্সসারে ্ধ ছিল অথচ বর্তমান, ব্যাকরণান্থুসাঁরে অশুদ্ধ । এই 

রূপ কথা প্রাচীন মহামান্ত ব্যক্তিদের গ্রন্থে থাকিলে তাহাকে খধিবাক্য ব৷ আর্ধয 

প্রয়োগ বলে। আধ্য প্রয়োগ শুদ্ধ বগিয়! মান্ত কিন্তু বর্তমান কালে কেহ তন্প লিখিলে 
তাহা অ্তদ্ধ বলিয়া গণ্য হয় । 



দি. উতি। এ 

(৬) কবিবাক্য--কবিগণ নিতান্ত প্রয়োজন অনুরোধে সময়ে সময়ে অশুদ্ধ 

কৃথা লিখিক্স! থাকেন। এইরূপ অস্তদ্ধ কথাকে কবি-বাকা বলে। ইহা অশুদ্ধ মধ্যে 

গণ্য কিস্ত সেই দোষ সর্ধথা মার্জনীয়। 

(৭) নিপাতন সিদ্ধ-_-যাহ! কোন হুত্র, উপশ্ত্র ব! বিশেষ সৃত্রের সাধ্য 'নছে 
তাহাকেই নিপাতন-লিদ্ধ বলা যায়। 

নী 

*  ইহাজানা কর্তব্য যে স্মরণ শক্তির সাহাধা করাই ব্যকরণ সুত্রের উদ্দেন্ত । যে সুত্র 
মুখস্থ করিলে বহতর শন মুখস্থ করিবার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, সেই সুত্রই ব্যাকরণে 

লিখিত হয়। যে নিয়ম বারা কেবল ছুই এক শব্দ মাত্র সাধিত হয় তাঁদৃশ স্থলে একটি সুত্র মুখস্থ 

করা অপেক্ষা সেই ছুইটি শর্ব মুখস্থ করাই সহজ এন্সস্ তাদৃশ স্থলে কোন নুত্র না করিয়! ই 

শব্দ ভ্লিকে নিপাতন সিদ্ধ বলা হয়। নতুবা সমুদায় শব্দেরই সুত্র কর যাইতে পারে । 



ভাঁষ। বিজ্ঞান। 

বাঙ্গাল! ব্যাকরণ। 

যে নিয়ম সংহিতা অবলম্বনে বাঙ্গালা ভাষা শুদ্বর্ূপে লিখিতে পড়িতে ও 
বলিতে পারা! যায় তাহার নাম বাঙ্গালা ব্যাকরণ । 

বাঙ্গালা ব্যাকরণ সাত প্রকরণে বিভক্ত যথা (৯) বর্ণ (২) সন্ধি 

(৩) শব (৪) ধাতু (৫) তদ্ধিত (৬) সমাস (৭) আখ্যান। 

প্রথম প্রকরণ 

বর্ণ। * 

১সুত্র। বর্ণ প্রকরণে বঙ্গ ভাষা প্রচলিত বর্ণ সমুহের আকৃতি, সংখ্য! 

সংযোগ ও প্রয়োগের নিয়ম সহ তাহীদের উচ্চারণ এবং স্থান ভেদে ততৎপরিবর্তন 

নির্দিষ্ট হয়। 

২ স্ত্র। বাঙ্গালা ভাষাম্ম সমুদায়ে উনপঞ্চাশং বর্ণ। তাহা স্ব ও ব্যঞ্জন 

এই ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত । 
৩ সুত্র । যে সকল বর্ণ স্বতঃ স্পষ্ট উচ্চারিত হইতে পারে তাহাদের নাম 

্বরবর্ণ। স্বরবর্ণ ভ্রমণোদশটি যথা--অ আ ই ঈ উ উতস্কাএএও ও আ। 
আলোচন।-_আ এই বণেরি উচ্চারণ [ম্যা] এইরূপ কিন্ত হন্ব। এইর্্ণ 

ছিল না জন্ত ইহা নৃতন স্থ্টি করা গেল। ইহা বাঙ্গালা ভাষাকস এখন প্রয়োজনীয় 

হইয়াছে । 



১২ বাঙ্গালা ব্যাকরণ । 

আদিভাষায় ৯ & নামে আর ছুইটি স্বর আছে। তাহাদের উচ্চারণ পলি” 
"লী” সদৃশ | কিন্তু বাঙ্গাল! ভাষায় ভাহাঁদের প্রয্বোগ নাই জন্য ত্যাগ করা গেল। 
উহবাদদিগকে প্ররুত স্বরবর্ণও ব্ল! ষায় না। 

৪ স্থত্র। ন্বরবর্ণের উচ্চারণ ব্যাপ্তি কালকে তাহার মাত্রা বলে । 

৫স্ত্র। যে সকল স্ববের মাত্রা অদ্ধ বিপল মাত্র তাহার! হুস্ব স্বর যথা--- 

অ ই উ্খ এ ও আ। 

আলোচনা--আদি ভাষায় এ এবং ও দীর্ঘ স্বর। কিন্তু বা্গীলা ভাষায় 
তাহারা হুম্ব উচ্চারিত হয় যথা করে, ধরে» যাও, গাও ইত্যাদি। কখন কখন 

শব্দের মুধ্যস্থিত বাঙ্গীল! ভাষার ওকার স্বরবণ গণ্য হয়'না। যথাঁঁ_ 
তথাপি পরের ঘর শ্বশুর আলয় 
১ ২ 

যাওয়া ভাল খাওয়া ভাল থাক ভাল নয় । 

এই পয়ার ছন্দের প্যটিতে "যাঁওয়া* এবং “খাওয়া” খবের মব্যব্তী ওকার 

স্বর বলিয়া গণ্য হয় নাই। 

কিন্তু যে সকল সংস্কত শব বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হয় তাহাদের একার কখন 

স্বর হইতে ত্যাগ করা যাইতে পারে না। তাহারা বাঙ্গাল এবং সংস্কৃত উভয় 
ভাষার ব্যবহার্য স্রতরাং উচ্ছান্্রসাবে তাহাদিগকে হুস্ব বা! দীর্ঘ উচ্চারণ কৰ। 

যাইতে পারে! ্ 
৬মুত্র । যে সকল স্বরের নাব্রা এক বিপল তাহার! দার্ঘস্বর যথা-আ, ঈ, 

উ, ষ্ক, পরী, ও।. 
৭ সুত্র । গানে, রোদনে এবং আহ্বানে য্খন স্বরের মাত্র! বৃদ্ধি হয় তখন 

তাহাঁকে গ্লুত বল! যায়। হ্স্ব দীর্ঘ উভয় প্রকার ন্বরই প্লুত হইতে পারে। 

প্লুতের মাত্রা তিন হইতে দ্বাদশ বিপল পর্যন্ত হয়। 

৮ কুত্র। তুল্য উচ্চারণ অথচ বিভিন্ন [মাত্রার স্বরদিগকে সবর্ণ স্বর বলা 

যায়। ধ্থা--অ আ) ই ঈদ উ উঠ খ ধা সবর্ণস্বর। * 

+ আ এবং আ! এই দুইটি ছবর ব্যাকরণ সবর্ণ স্বরের স্থায় কাধা করে এই জন্য তাহাদিগকে 

সবর্ণ বলিয়া! লেখা গেল । কিন্তু তাহার1 উচ্চারণে ঠিক সবর্ণ নহে । মহন্ষি পাণিনি তাহার 

ব্যাকদ্বণের পরিশ্ষ্টে তাহ! হ্বীকার করিয়াছেন । 

চা পপ আশি সস পা পাল পাপ শী এ সরস শশা দি শী শপ আলী গজ সত ৯. পি সি পা লা শি | রস শালি শি পি শি 
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৯স্ত্র। যখন ই ঈ স্থানে এ) উ উস্থানে ও, খ ঞ্ক স্থানে অর্ হয় তখন 
তাহাদের গুণ হইল বলা যায়। 

১৭ সুত্র । যখন অআস্থানে আ;) ই ঈ এ প্রস্থানে পু উ উও ও 
স্থানে ও) খ ঞ্ক স্থানে আর্ হয় তখন তাহাদের বৃদ্ধি হইল বলা যায়। 

১১ স্ুত্র। বাঙ্গীলা ভাষায় ই, উ, খ ও, ভিন্ন অন্ত স্বর ব্যঞ্তন বণ্েব সহিত 

মিলিত না হইলে শব্দের মধ্যে বা! অন্তে ব্যবহৃত হয় না। কিন্ত খিদেশীয় 
ভাষার কোন শব্দ লিখিতে হইলে কেবল উচ্চারণ দৃষ্টে লিখিতে হইবে। তথায় 
এই নিয়ম দ্রষ্টব্য নঞ্হ।, 

ওরস জট মেন 

ব্ঞ্জন বর্ণ। 

১২ সুত্র। যে সকল বর্ণ আপনা হইতে স্পষ্ট উচ্চারিত গুইতে পারে না, 

স্বর বর্ণের সাহাষো উচ্চারিত হয় তাহারা ব্যঞ্জন বর্ণ। ব্যঞ্জন বর্ণকে হলবর্ণ 

এবং হস্ বর্ণ ও ব্লা যায়। 

আলোচনা--সংস্কৃত ভাষার আদিম.অবস্থায় হকার ব্যঞ্জম বর্ণের আগছ্ভ অক্ষর 

ছিল এবং লক।র কখন বা সকাবি অন্ত্য বর্ণ রূপে লিখিত হইত। তখন আগ্গ 
এবং অন্ত্য বখের নাঁম ধরিয়া ব্যঞ্জন বর্ণকে হল.ম.বা হস্ বর্ণ ব্ল! যাইত । সেই 

নাম এখন পর্য্যন্ত চলিতেছে । 

১৩ সুত্র । হলবর্ণ সমুদীয়ে ৩৬ টি ধথা-ক খ গ ঘ $ চ ছ 
সত 

ভু ঝ ঞ& ট ঠ ডট ণ তথ দ ধন প ফনৰ ভ ম 

ঘ রুল ব শষ স হু ং হ। 

১৪ ন্ত্র। হ্লবর্ণমধ্যেদকগটঠডঢপ বৰ ভ মং ঃ এবং 

এই চতুঙ্দশটি বর্ণ স্বরের সাহা্য ব্যতীত কিছুমাত্র উচ্চারিত হইতে পারে না। 
অপর হল বর্ণ গুলি স্বরের সাহাষ্য বাতীতও কতক উচ্চারিত হয় এবং সেই উচ্চারণের 

মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া তাহাদিগকে প্লুত কর! যাঁয়। তজ্জন্ত তাহাদিগকে অর্ধ স্বর 

ব্লা যাইতে পারে। 
১৫ সুত্র। হল বর্ণের আগ্ভ পঁচিশটি বর্ণকে স্পশ বর্ণ বলে। স্পর্শ 

বর্ণের গ্রথমাবধি পাঁচ পীঁচ বর্ণে এক এক বর্ণ হয়। আগ্ভ বর্ান্ুসারে তাহাদের 



১৪ ্ বাঙ্গালা ব্যাকরণ | 

নাম হয়। যথা-ক খগ ঘ ও এই পীচ বরকে ক বর্ণ বলে। এইরূপ 
চব্গট বর্গ তবর্গপবর্গহয়। 

১৬ শৃত্র। রর্গের প্রথম ও তৃতীক্ম বর্ণকে অল্প প্রাণ বর্ণ বলে এবং বর্গের 

ছিতীয় ও চতুর্থ বর্ণকে মহাপ্রাণ বর্ণ বলে। যথা-কগচজটডত দপৰ 
এই দশটি অল্প প্রাণ বর্ণ, খ ঘ ছ ঝঠঢ থধ প ভ এই দশটি মহাপগ্রাণ বর্ণ। 

আলোচনা-মহাপ্রাণ ব্ণ গুলিকে প্রকৃত অঙ্গরের প্রতিরূপ,"্বলা ধায় না। 

প্রত্যেক মহাপ্রাণ বর্ণ তত পুর্বব্তী অল্পগ্রাণ এবং হকার যোগে উৎপন্ন হয়। 

যথা-_কৃ» হ-ুখ ইত্যাদি? 

১৭ সুত্র) বর্গের পঞ্চম বর্ণকে অনুনাঁসিক বর্ণ বলে কেননা তাহার! নাসিকা 

হইতে উচ্চারিত হয়। যথা ঞণনম। ং$ঃ এই তিন বর্ণ অযোগ- 
বাহ বর্ণ। তাহারা অন্ত কোন বর্ণ সহ মিলিত হয় ন1। 

উন 

বর্ণ সমুদায়ের উচ্চারণ । 
সংস্কৃত এবং বাঙ্গাল! ভাষা সমুদায় বর্ণেরই উচ্চারণ চির নির্দিষ্ট আছে। 

সুতরাং সমুদ্ায় বর্ণের উচ্চারণ আলোচনা করা অনাবশ্ক। কেবল যে সকল 

বর্ণ নৃতন কিন্বা যাহাদের উচ্চারণ পরিবর্ভনীয়, তাহাঁদের আলোঁচন! করা যাইতেছে । 

পু 
চে 

অ কার। 

₹ £ এবং" ভিন্ন সমুদয় হলবর্ণ পরবর্তী অকার যোঁগে উচ্চারিত হয়। যখন তাহারা 
পরব্তী অন্ত কোন বর্ণে বুক্ত না থাকে তখন তাহার নীচে একটি ক্ষুদ্র রেখা দিতে 
হয়| : তাহার নাম হলস্ত চিহ্ন। য্থা--ক্, ন্, স্ইত্যাদি। 

পারসী ভাষায় অকার বা তদ্ধং কৌন বর্ণ নাই। মুসলমানদিগের অধিকার 

কালে এ এশীয় অকারাস্ত শব্দ গুলি পারসী ভাষায় হলস্ত করিম পিখিতে হইত। 
রিনি সি স্পিনে পপসপপপিপপাী সপ ০০৯ স্পা ৪৮ 

»«. বোধ হয় থে মহাপ্রাণ বর্ণ সমুহের আমরা যে উচ্চারণ করি তাহা শুদ্ধ নহে। বিক্রম 

পুর অঞ্চলে যেসন অল্প প্রাণবর্ণ এবং মহা প্রাঁণ বর্ণ প্রা ভুলা উচ্চারণ করে কেবল মহাপ্রাণ 

বর্ণ কিছু তেজের সহিত উচ্চারণ করে। তাহাই মহীপ্রাণ বর্ণের প্রকৃত উচ্চারণ। 
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সেই কারণে বাঞ্গাল!, হিন্দী প্রন্থতি ভাষায় অধিকাংশ অকারান্ত শব্দের অন্ত্য অকাঁর 

উচ্চারিত হয় না। 

১৮ সুত্র। বাঞঙ্গাল৷ ভাবায় কেবল নিম্ন লিখিত শন্দ গুলির অস্ত্য অকার 

উচ্চারিত হয়। অন্তান্ত শব্দের অন্ত্য অকারি প্রায় উচ্চারিত হয় না কিন্তু উচ্চারণ 
করিলে কোন দোষ নাই। 

১ উপনুত্র। একাধিক হুলবর্ণের আশ্রযীভূত অকার যথা-ধর্্, বস, 
শব্দ, ঘন্ছ ইত্যাদি অস্ত্য অকার,। 

(২) ছুইটি মাত্র স্বর বিশিষ্ট ক্ত প্রত্যায়ন্ত শব্দের অন্ত্য অকার যথা ভীত, 
রত, গত, পৃত, ধৌত ইত্যাদি । 

এ. (৩) ধাতুর ড প্রত্যায়ন্ত শব্দ যথা--অগ্রজ, পুরোগ, সুখ, ইত্যাদি । 

(৪ ধাণ শব্দ ভিন্ন অন্তর খকারের পরস্থিত হুল বর্ণে যুক্ত অকার বথা_বৃষঃ 

নৃপ, কূশ ইত্যাদি। 

(৫) হকারে যুক্ত অকার ষথা-_ গ্রহ বিরহ, মাতামহ ইত্যাদি । 

(৬) বড়, ছোট, ভাল, মম, তব, সম, শত, অথ, কোন এগার, কাল ( রুষঃ 

বর্ণ) বাঁর, (দ্বাদশ ) তের, পনার, ফোল, সতর্» আঠার, নব, এত, যত, কত, 

তত, কেন, যেন, হেন, তেন, এবং খাট ( ক্ষুদ্র ) শব্দের অন্ত্য অকার। 

কিন্ত কাল ( সময় ) বার (দিন, সমস ) খাট (খট্টা) শক্রে অস্তা অকার 

সচরাচর উচ্চারিত হয় না । 

(৭) ক্রিয়া প্রতায়ের অ, ইল এবং ছিল প্রত্যয়াস্ত ক্রিয়ার অন্ত্য অকার 
যথা-__ব্ল, চল, দেখ, করিল, গিম্নাছিল ইত্যাদি 

(৮) ঈয় এবং এয় প্রতায়াস্ত শব্দের অস্ত্য অকার যথা- দেশীয়, প্রয়োজনীয়, 
ভাঁগিনেয়, অপেয়, অদেয়, ইত্যাদি । 

(চাও ভোগের 

আঁকার। 
১৯ সুত্র । এই শ্বরের উচ্চারণ---( য়্য। ) এইবপ কিন্তু হপ্ব। ইহা আদি 

ভাষায় নাই। বাঙ্গালা ভাখায় আবশ্তাক জন্য ইহা নৃতন স্থষ্ট হইল। 
ররর 



১৬ ' বাঙ্গাল! ব্যাকরণ । 

উ, এ । 
২০ স্যত্র। এই ছুই বর্ণ সচরাঁচর অস্তদ্ধ রূপে ইঅ এবং উ'অ এইরূপ 

উচ্চারিত হয়। কিন্তু বাঙ্গালা হল বর্ণ কেবল মাত্র এক 'অক'র যোগে উচ্চারিত 
হইয়া থাকে--অথচ প্রাগুক্ত উচ্চ'রণে দুইটি স্বরের সাহায্য দেখা যায়। সুতরাং 

তাদৃশ উচ্চারণ যে ঠিক নহে তাহা সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে। ঙ এই'বর্ণের 
প্রকৃত উচ্চারণ (ং অ) এইরূপ এবং এ এই বর্ণের ঠিক উচ্চারণ ( অঁ ) এইরূপ; 

সংস্কতে চন্্রবিন্দু নাই । তজ্জন্ই ঞ এবং ণ এই দুই বণ প্রয়োজনীয় ছিল। 
বাঙ্গালা তে চন্দববিনদ সষ্ট হওয়াতে এই ছুই বর্ণ অনাবস্তক হইয়াছে । এ স্থলে. অঁ 

এবং ৭ স্থানে নন ব্যবহার করিলে চলিতে পারে । কিন্তু আদি ভাষার সহিত প্রক্য 
রাখার জন্য এই ছুই বর্ণ পূর্ব ব্যবহৃত হয়। গোল যোগ আশঙ্কায় এই ছুই, 
ব্ণ ত্যাগ কর! যাইতে পাবে না। 

রকেটে 

উড, ঢ। 

২১ সুত্র। স্বর বর্ণের পরে থাকিলে এই ছুই বর্ণের উচ্চারণ পরিবর্তিত 

হইয়া ড "গরুতর :রকার স্দবশ এবং ঢ ঠিক হ্রকাঁর .সদুশ উচ্চারিত হয়। তখন 

তাহাদের নীচে এক একটা বিন্দু দেওয়া যায়। যথা-_বড়, গড়, মুড়ঃ চড় 
ইত্যাি। রী 

বর্জিত বিধি-_-কিন্তু পরবর্তী হল বর্ণে মিলিভ থাকিলে উচ্চারণ পরিবর্তিত 
হয় না! যথা-_জাড়্য, আড্য ইত্যাদি । 

নিপাতনে খড়গ । 

পরুক্থ বিদেশীয় কথ! লিখিতে এই সূত্র ধাঁটে না! । য্থা--সোডা, কানেডা, 

অ|ঢাল ইত্যাদি। 

য। 

২২ সুত্র। যকাবের উচ্চারণ নিন্তেজ জকারের সু অর্থাৎ ইংরেজী" যেড 
(2) নামক বর্ণের স্যায় অনেকে অশুদ্ধ রূপে জ এবং ঘূ সমান উচ্চারণ 
করিয়া থাকে। ৭ 



ভাষা বিজ্ঞান । ১৭ 

স্বর বর্ণের পরস্থিত য কার অ কার বৎ উচ্চারিত হয়। তখন ইহার 
নীচে একটা বিন্দু দেওয়া ঘায়।-যথ! বাঁষু, রায়, যায় ইত্যাদি । 

বঞ্জিত বিধি। কিন্তু নিয় লিখিত স্থলে য কারের উচ্চারণ স্বরূপ থাকে যথা. 
(১) য কারের পর য থাকিলে যথা-_শয্যা, আতিশয্য ইত্যাদি। 
(২.) ছুই রা তদধিক স্থর বিশিষ্ট উপসর্দের পরস্থ ধাতুর:যকর ষথা--উপঘাম, 

প্রতিযোগ ইত্যাদি। 

(৩) যুক্ত, যোজা, যাযাবর, যুুতনু, যঘাতি এবং সরমূধু শব্দে যকাঁর। যথা-_ 
নিযুক্তা, প্রযোজ্য, যাযাবর ইত্যাদি । 

কিন্তু বিদেশীয় ভাঘায় কথ। লিখিতে এই নিয়ম খাটে ন1 যথা হাফেষ, লিষ, 

ইত্যানি। 
০ 

ব এবং ব। 

২৩ স্তর । আদি ভাষায় অন্ত্স্থ বকারের আকৃতি এবং উচ্চারণ উভয়ই 

ব্গীয় ৰকার হইতে বিভিন্ন। পণ্ডিতের হস্ত লিখিত সংস্কৃত পুস্তক সমূহে 
বর্গীয় ৰকারের ৰ এইরূপ আকুতি লিখিত হয়। কিন্তু বাঙ্গাল! ছাপার বর্ণ মালায় 
বৰ এবং ব উভম্বই ৰ সদৃশ লিখিত হয় এবং আকৃতি তুল্যতা হেতু উচ্চার্ণও তুল্য 

হইয়। গিয়াছে ! এই অনি নিবারণ জন্ত আমি ব কারের সংশোধন করিলাম। 
অতঃপর ব কার ইংরেজী ৬ নামক বর্ণের স্তায় এবং ৰ ইংরেজী 8 নামক বর্ণে 
স্কায় উচ্চারণ করা উচিত। 

শব» স। 

২৪ স্থঞ্জ। বাঞ্জালাঁয় সচরাচর এই তিন বর্ণই ষ কারের ন্যায় উচ্চারিত হয়। 
কেবল ন ফলা, র ফল। এবং খ দ্কার যোগে শ এবং স তাহাদের প্রকৃত উচ্চারণ 

প্রাপ্ত হইয্জা থাকে। উচ্চাবুণ ব্যত্যয় অতীব অসঙ্গত। কারণ একই প্রকার 
উচ্চারণ করিলে, এই তিনটা বর্ণ থাকাতে ভাষার কাঠিন্ত বৃদ্ধি ভিন্ন অন্ত কোন 
ফুল হয় না। অতএব ক্রমশঃ শ এবং স কারের প্রাচীন উচ্চারণ পুরঃ স্থাপন 

ড় 



১৮ বাঙ্গলা ব্যাকরণ । 

করাই কর্তব্য । শ কারের উচ্চারণ নিস্তেজ চ কার ব২ এবং স কারের উচ্চারণ 

নিস্তেজ ছ কার বৎ! ষথা-শ্রগাল, শ্রবণ, স্থষি, প্রশ্রব্ণ, স্বশ্দ্ি, প্রশ্ন, জান 

ইত্যাদি। 
ষ কারের প্ররুত উচ্চারণই চলিত আছে। ক কারের পরস্থিত ঘ কার 

ধ কারের স্তায্স উচ্চারিত হয়। যথা_বকৃষ বা বক্ষ শবের, উচ্ভারণ € বক্থ) 
শবের চ্চায়। | 

৩০১১০১১১১১১ 

হ্। 

২৫ সুত্র। স্বরবর্ণের সাহাধ্য ব্যতীত হ কাঁরের কোনই উচ্চারণ, থাকে ন!। 
হু কারের পর হল বর্ণ ও খ কার থাকিলে তাহ! হু কারের পূর্বে উচ্চারিত হয়। 
যথা---আহ্বান শবের উচ্চারণ ঠিক আব্হান শব্দের হকার । হৃদয় শের উচ্চারণ 
হিদয় শব্দের তুল্য । 

সুরকার বজিহ 

২ বং 21 

২৬ ্ ুত্র। অনুশ্বর ও বিসর্গ স্বরের. সাহাধ্য ব্যতীত কিছুমাত্র উচ্চারিত হয় 

না। ইহারা পরবর্তী ্বরের সাহায্যেও উচ্চারিত হয় না। যথা-ং অ, £ অঃ 
লিখিলে তাহার কোন উচ্চারণ নাই। ইহা কেবল পূর্ববর্তী স্ববের সাহায্যে 
উচ্চারিত হইতে পাঁরে । যথা-_অংঃ অঃ ইত্যাদি। 

হজ নুত্র। চক্জবিন্দু সংস্কৃত অস্শ্থরের আকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে । সংস্কৃত; 

ইংরাজী প্রভৃতি অধিকাংশ ভাবায় চন্ত্রবিদ্দু নাই। হিন্দীতে এক মাজ অনুম্থর 

ঘারাই উভয় কাঁধ্য করিতে হয় । পাঁরসীতেও হ্থ নামক বর্ণ ছাপা ন এবং এই 

ছুই বর্ণের কার্ধ্য করিতে হয়। কিন্তু বাঙ্গালাতে পৃথক, বর্ণ থাকাতে প্রচুর সুবিধা 

ভইয়াছে। " 



ভাষা বিজ্ঞান। ১৯ 

চন্দ্র বিন্দু গ্বরের উপরে থাকে এবং তৎ সহ ধূগপৎ উচ্চারিত হয়। যথা অ, 
অ। ইত্যাদি। 

৬৩১০১১১ 

বর্ণ সমূহের উচ্চারণ স্থান । 

২৮ সুত্র ।* কণ্ঠ তালু, ুর্ধা। দত্ত, ওষ্ঠ, জিহ্বা এবং নাসিক! এই সাতটটিকে 

বাগিন্দ্রিয়্ বলে। কারণ অস্তরস্থ বাষু নির্গমন কালে ইহানের আঘাত প্রতিঘাতে 
অক্ষর সকল উৎপন্ন হয়! * 

২৯সৃত্র। অ আ আঁ ক খ গ ঘ হু এই আট বর্ণের উচ্চারণ 
কষ্ট হইতে হয় এ জন্ত ইহাদের নাম কষ্ঠাবণ। 

৩০ ন্ত্র। ই ঈ চ ছ জ ঝ শ এই সাভট তালব্য ব্ণ। 

৩১ সুত্র? খা খ্ট ট ঠ ড ঢ. র ষ এই আটটি মুর্ঘপ্য বর্ণ। 
৩২সুত্র। ত থ দ বধ ল স এই ছয়টি দস্ত্যব্ণ। 

৩৩সুত্র। উ উ প ফ ৰ ভ ও এইসাঁতব্ণকেবল ওঠ সঙ্বোচ 

ঘ্ারা উৎপন্ন হয় এজন্ত ইহারা ওষ্ঠা বর্ণ নামে খ্যাত । 

৩৪ সুত্র । ঙউ ঞ্ে ণ ন ম এই পাঁচ বর্ণ যথা ক্রমে ক, তালু, মৃদ্ধী, 

দস্ত, এবং ওষ্ে আঘাত করিম! শেষে সকলেই নাদিকা দ্বারা নির্গত হয়। এজগ্ঠ 

তাহারা অন্গনাসিক বর্ণ নামে খ্যাত | 

৩৫ সুত্র । এ প্র এইছুইবর্ণক্ঠ ও তালু উভস্বের প্রতিঘাতে উৎপণ্র 
হয়। এজগ্য তাহার! ক তালব্য বর্ণ। 

৩৬ স্থাবর! ওঁ কাঁর কথ্ৌষ্ঠ বর্ণ। কারণ ক ও ওষ্ঠ উভয়ের প্রতিঘাতে ব্যক্ত 

হয়। 

৩৭ সুত্র] বকার দত্ত ও ওষ্ঠ সংযোগে উৎপন্ন জন্য দস্তৌষ্ঠ্য বর্ণ। 

৩৮ স্থত্র। ₹ এবং" ষে বর্ণেযুক্ত হয় তাহাকেই নাসা হইতে উচ্চারণ করা 
এজন্য তাহাদিগকে সানু-নাসিক্ক বণ বলে। 

৩৯ হ্ত্র। বিসর্গের কোন উচ্চারণ স্থান নির্দিষ্ট নাই। ইহা যেবর্ণে যুক্ত 
হয় তাঁহারই উচ্চারণ স্থান গ্রহণ করে । 



৩ বাঙ্গলা ব্যাকরণ । 

বানান। 

৪৯ সুত্র। স্বরবর্ণের সহিত হলবর্ণ যোগের নাম বানান । 

হল বর্ণ পরবন্তী অন্য বর্ণকে আশ্রয় না করিলে তাঁহার নীচে হলাস্ত চিহ্ন হয়। 
পরস্ত হু, £ এবং" এই চাঁরি হলবর্ণে হলন্ত চিন্ন হয় না। ত কারে হল হইলে 

(ৎ) এইরূপ আকুতি হইয়া যায় * 
৫১ সুত্র । হ্লবর্ণে অকার যৌগ হইলে তাহার কোন চিহ্নু থকে না। কেবল 

হল্ত চিত্র লোপ পায় । যথা ক্ঞ্চ অহুক ইত্যাদি! 

৪২ সুত্্। আকারাদি স্বরবর্ণ বানান কালে নিয় লিখিত আকুতি ধারণ করে। যথা 

আলা, ইল্টিঈল্ী উ-.,১উল্০হ,খা-ু১ স্ব -হ,এ- ০, 
এত - ৮১৩7 €1,ও স্ তৌ,এবং আঁ যেমন কৃ + আশ কা, 

ক্+ই.- ফি, কৃ+ইঈ -কী,ক+উ-্কুকৃ+উ লু কু, 
কূ+ খু কূকৃ+এস্কেকৃওী -কৈ,কৃ+৩ও - কো, 
কৃ 4 ও ০ কৌ এবং কৃ + আম কী ইত্যাদি। 

৪৩ সুত্র। আদি ভাষায়, * স্থানে ৩ 7 এইরূপ চিত লেখা যাঁয়। তদন্ু- 

সারে বাঙ্গাল! ভাষায় র কারে উ উ যোগ হইলে প্ররূপ চিহ্বু ব্যবহৃত হয়। 

কিন্তু, এবং , এই ছুই চিহ্ন র কারে যোগ করিলে কোন দোঁষ হয় না। যথা 
রুধির, বূপ কিন্বা' রূধির রূপ ইত্যাদি?” র ফলা যুক্ত ত বর্গে ও পবর্গে এবং 

গ্» শ কারে বিকল্প প্ররূপ চি্নু হয়। যথা প্রুশ, করব, দ্রুত, ভ্রু, শিশু, গুণ, 
গুজব! ইত্যাদি। 

৪9 সুত্র) হ কারে খ যোগ হইলে ( হু) এইব্ূপ আকৃতি হয়। যথা 
হৃদয়, হত। কিন্ত হ + থ -হ এইবূপ লিখিলে কোন দৌঁষ হয় না। 

প. ঞ্কার যোগ করিতে যেমন (€) এইকপ চিহুহয় তেসনি €( 0) চিহু ও হয়। 

বরং পেযোক চিহুই সহজ । 
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যুক্তাক্ষর ৷ 

৪৫ সুত্র । একাধিক হলবর্ণ একব্রিত হইলে তাহাদিগকে যুক্তীক্ষর ব্লা যাঁয়। 

যথা স্তঃ প্র, স্ত্রী, দ্ ইত্যাদি । 
৪৬ সুত্র । যদি যুক্তাক্ষর মধ্যে বর্ণ গুলির আকৃতি এবং উচ্চারণ স্থির থাঁকে 

তবে তাহাকে* সাধারণ যুক্তাক্ষর বলা যাঁ়। যথা ত্র, সত ধু ইত্যাদি 
, ৪৭ সুত্র। যদি যুক্তাক্ষর মধ্যে পরবর্তী বর্ণ নিজ আকুতি বা উচ্চারণ 

ত্যাগ করিয়া পূর্বর্ণে যুক্ত হয় তবে সেই সেই পরবর্ণকে ফলা ব্লা যাগ 
যথা দ + রন্দ্রুন*+ থ-স্থ ইত্যাদি। প্রথমটিতে র ফলা এবং 
শেষটিতে থ ফলা! হইয়াছে । 

৪৮ কুত্র। নিম্ন লিখিত বর্ণের ফলা! হয় এবং তাহার এপ পরিবর্তন 
হয় যথা 

বর্ণ আকৃতি উচ্চারণ দৃষ্টান্ত । 
থ হ স্থির থাকে ন্» + থ লস্থু। 

ধ রূ তথা দ+ধ্্দ্বব +ধ- ন্ধ। 

ৰ স্থিরথাকে পূর্ব বর্ণের 
ঘবিত্ব কৰে কৃ+বল্ক, দৃ7ব্ন্দদ্ব। 

ণ ও স্থির থাঁকে ষ+ ণস্্জ। 

ম ম - সদৃশ দ+মস্দ্মু। 

ষ য ইয় কৃ+ষ সক্য। 
র স্থির থাকে প্ +র ন প্র। 

কিন্তু খন এই সকল বরের আকুতি ও উ্ারণের কোন পরিবর্তন না হয় তখন 
তাহাদিগকে ফলা! বলা যায় ন1। যথা তীক্ষ, ও স্মান শবের ণ ও মকারের ফলা 

হয় নাই । 
৪৯ সথত্র। যুক্তাক্ষর মধ্য পূর্ধববর্ণ আকৃতি ত্যাগ করিয়া পর বর্ণকে আশ্রয় 

করিলে তাহাকে এহ্ বল! যায়। এফ্ হইলে বর্ণের উচ্চারণ পরিবর্তন হয় না। 

নিমলিখিত বর্ণ সমুদ্ায়ের এফ ভম্প এবং তাহাতে তাহাদের এইরূপ আকৃতি হয়। 
হথাস 
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বণ আকৃতি দৃষ্টান্ত | 
ক ১ কৃ+তল্লক্ত। 

ঙ ২ উ+ক-ুক্ক। 
ত ৩ ২+থ-ুথ, ২+তন্ত্ত। 

র্" র্1+কল্ল্ক। 
স স্ সপস্স্প। 

কিন্ত ধদি কোন স্থানে এই সকল বর্ণের আকুতি পুরিবর্জন না হয় "তবে 

তথায় এফ বলা যায় না। আদি ভাষায় রকার ভিন্ন তুন্ত বর্ণের আক্লতি এইরূপে 
পরিবর্তর্ণ হয় না সুতরাং রেফ ভিন্ন অন্য এফ অপ্রসিদ্ধ। কিন্তু বাঁঙগালার রেফ, 

ডেফ্ এবং তেফ, কার্য্যতঃ প্রযুক্ত হয় । কিন্তু এ পধ্যস্ত তাহাদের পট নামাঁকরণ 
হইয়াছিল না । এনামাকরণ আমি নূতন করিলাম । 

৫* সুত্র । যুক্তাক্ষরের উভয় বর্ণ ই আকৃতি বা উচ্চারণ ত্যাগ করিয়া মিলিত 

হইলে তাহাকে ঘোগরট বর্ণ বল! যায়? যথা 

কৃ1+ষল্ক্ষ, করল্ুক্র। উ+গন্ঙগ, এ+ চ-্লঞ্চ) ৎ+বরলএ ভু রহ্চন্র 

জ71এঃস্জ্ঞ, স7থল্তস্থ। 

ছিতব। 

৫১ সুত্র। একই হল বর্ণের অব্যাহতি রূপে ছুইবার উচ্চারণের নাম তাহার 

দিত্ব। যথ! ত, ক, য় ইত্যাদি। 
বর্জিত বিধি / মহাপ্রাণ বর্ণ অব্যবহিত রূপে ছুইবাঁর উচ্চারিত হইতে পারে 

না। মহাপ্রাণ বর্ণের দ্িদ্থ হইতে তৎপূর্বে তদগ্রবর্তী অল্প প্রাণ বর্ণ হয় যথা গ্ 
ঘুঃ চ্ছঃ জ. ঝ; ভূ ঢ, খ, ছন্ড। 

ও সুত্র। সংস্কৃতে কেবল রেফ যৌগেই হল বর্ণের দ্বিত্ব হইতে পায়ে 

কিন্ত বাঙগানার ঘ্.্বলা, র ফলাঃ ব ফল! এবং ম ফল! যোৌগেও ছবিত্ব উচ্চারণ হইতে 
পাঁরে। কিন্তু বেফ ভিজ অন্য কিছু যোগে বর্ণের দবিত্বহয় না) 

৫৩ সুত্র? রেফ ঘোগে বর্ণ এবং অক্ষর উভযই কিত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তর্্ণ 
ঘ্িদ্ব করিয়া কন লেখ! হয় কখন হয় নী। যথা কর্তা, পর্বঃ আর্ধ্য, 
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নির্দেশ ইত্যাদিতে বর্ণ দবিত্ব লেখা হয় কিন্তু তর্ক, নির্ঘণ্ট, গর্ভ ইত্যাদি শবের বর্ণের 
দ্বিত্ব লেখা হয় না! উচ্চারণ কালে সকলেরই দ্বিত্ব উচ্চাঁরণ হয় । 

বঙ্জিত বিধি। নিম্নলিখিত বর্ণের ৫২ এবং ৫৩ সুত্রমতে ছ্িত্ব হয় ন। 

(১) ব ফলা ভিন্ন অন্য ফল! যোগে শব্দের আগ বর্ণের দবিত্ব হয় না । 

(*২) ফুক্তাক্ষরের দ্বিত্ব হয় না। 

(৩) রেফ যোগে ট রর্গ, ন, ল, শ, য, এবং হকারের দত্ব হয় না। 

(৪ ) ম ফলাঞযোগে ট কারের দ্িত্ব হয় না। 

বিদেশীয় শব্ধ লিখিতে এই সকল নিয়ম খাটে না। তাঁদুশ স্থলে উচ্চারণ 

অশ্ুসারেই বর্ণ প্রয়োগ করিতে হয় এবং থে বর্ণ লিখিত থাঁকে কেবল তদনুসারেই 

উচ্চারণ করিতে তয। 
উরাাতিসেনিিউত 

৭ কার ভেদ। 

৫৪ স্ত্র। খা) ধক, র এবং ষ কারের পর ণহয়। মধ্যস্থলে ক বর্গ, প বা, 

য, র, ব, হ এবং স্বরবর্ণ ব্যবধান থাকিলেও ণ হয়। যথা খণ, পিতৃণ, বণ, 

ভীষণ, বর্ণ, বিষ, ব্রাক্ষণ, নারায়ণ ইত্যাদি । 
বর্জিত বিধি। (১) ত বর্গের পুর্বে নিত্য নহয়। যথা শ্রান্ত, বৃস্ত, 

রন্ধন, রোমস্থ ইত্যাদি । 
(২) প্রসিদ্ধ নকার স্থান ভেদে পরিবর্তিত হয় না। যথা দুর্নাম, মাতৃ 

নাঁশ, পৌযনবনী ইত্যাদি । 

(৩) বাঙ্গালা ক্রিয়ার বিভক্তির ন স্থির থাকে । যথা করেন, ধরিলেন, 

শোঁঘেন ইত্যাদি। 
৫৫ কুত্র। টবর্গের পূর্বে ণ নিত্য হয়। যথা ক, দণ্ড ইত্যাদি। ফট 

শব্ের পর ন কাঁর থাকিলে সেই ট্ স্থলে ণ কার হয় এবং পরবর্তী ন কারও মুর্ঘল্য 
ণ কার হয়। যথা ঘট +নগর-5ষগ্ঈগর) ষট+নবতি যর্ধবতি ইত্যাদি । নিপাঁতনে 
নিদলিখিত শব্দে ণ »কার হয়। যথা 'আঁপণ, ওন্বণ, অপু, ক্ণ, 

কল্যাণ, কণিকা, কিছ্বিধী, কোণ, কৌণপ, 
গগণ, গণনা, গুণ, শোঁণ, কথ, কণা) 
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কণ, বাঁণ, শাঁণ, বেণী, গণ, ফণা, 

চণক, চি্ণণ, বাণী, বেণ, বেণ;তুণ, 
নিপুণঃ বণিক, পাঁণি, ঘুণ, ফেপ, চণ১ 
ফাল্তণ মাণিক্য, বাঁণা, স্থাণু, পাণ, মণ, 
বিপণ্ি, ভণিতা, ভাগ, মণ লগঃ পণ, 

শণ, মাণবৃক, স্ুণঃ ঘোঁণ1,ও লবণ 

এই সব শব্দে হম ণত্ব নিপাতন,॥  । 
কিন্তু লবন_ছেদনাস্ত্র, লব্ণ-্নিমক ; পাঁন-্মপাঁনকরা, পাণস্তা্ুল 

মন-্জীবস্থা, মণ-ওজন বিশেষ ; কোন-অনিশ্চিত বিশেষণ, কোঁপন্হুক্াংশ 3 
সন্ুবর্ধঃ শণ+সপাট বিশেষ; বান-্ুজলৌদ্ছাস, বাণ-তীরু আপন.-নিজ, 
আঁপণ- দোকান & | 

৫৬। অন্য সর্বত্রই ন হয়। *% 

শষ, সঃ কার ভেদ। 

৫৭। অ, আঁ, আঁ ভিন্ন ্ বরবর্ণের পর এবং রও ককাঁরের পর স হয় না। 

সকাঁরের যদি বা আগম হয় তবে তাহার স্থানে য কার হইয়া যায়। যথা 

নি+ সিদ্ধম্নিষিদ্ধ। অভি+ সিক্স অভিিক্ত ইত্যা্দি। 

যখন এইরূপ স স্থানে ষ হয় তখন তৎপরব্তী ত, থ, স্থানে ক্রমশ ট, ঠ, হয়। 
যথা ভ্রদ্+ত-্তষ্ট, প্রতি +-স্থা1-. প্রতিষ্ঠা, ইত্যাঁদি। 

বঙ্জিত বিধি। (১) খ ও ফ কারের পূর্বে সর্বদাই সহয়। যথা বিশ্থলিত 
পরিস্ফীত ইত্যাদি । 

(২) তবর্থের পূর্বের সর্বদাই স হয়। যথা দুস্তর, নিস্তার, বিস্তীর্ণ ইত্যাদি। 
(৩) পরিষ্কৃত, বহিষ্কত, কেসব, কিপলয়, বিস (মৃণাল) শবে এবং 

পু নিন হয _.____ 
* ইদগানীং অনেক বিষন্ন, দিবন্প হু প্রভৃতি শবে মুর্ধন্য এ কারের নীচে মুদ্ধন্য প' 

লিখিতেছেন । কিন্তু তাহা অশুদ্ধ | শেষের ন কারটি মুগ্ধন্য হইবার কৌন কারণ নাই। আবার 

শেবটি দক্ধ্য ন থাকিলে প্রথসটিও দস্্য ন থাকিবে । কারণ ত বর্গে ঘুক্ত যেন 'কাঁর তাহা মূর্ধনা 

হইতে পানে লা! « 
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৫৮) ক; উ, উ, ও, ও কারের পর য হয়। যথা রক্ষা, উষা,ষধ, 
মাষ ইত্যাদি । কিন্ত নিপাতনে কুশ । 

৫৯। ট বর্গের পূর্বে ষ হয়। যথা অষ্ট, কষ্ট ইত্যাদি। নিপাতনে যট্। 
হট যষ্ি, গড, ষড়ি ঘোল, যোড়শ, ভাষা, পাও, অভিলাষ, কল্]ুষ, পাঁধাণ, মাষ 
( ডাইল )' শবে ম হয়। - 

৬ । ধাতুর অস্ত্য শ্ কারের পরত, থ, ন খাঁকিলে সেই শ স্থানে ব কার 
হয় এবং ত, থ, ন্ছানে ট,*ঠ, ণ হয়। যথা (দন্শ্) দশ্1ত-দষ্ঠ, 
পৃশ্+-থা পৃষ্ঠা, কশ্+ন-কৃষ্, বিশ্+ত-্বিষ্ট ইত্যাদি । 

৬১। চ বর্গের পূর্বের্ব নিত্য শ হয়। যথা নিশ্চিন্ত, ছুশ্ছেগ্য ইত্যাদি। 

আলোচনা! । 

স এবং শকাবের প্রয়োগের বিভেদ লেখা! অসাধ্য । সুতরাং তাহ! কেবল 

প্রয়োগ দৃষ্টে জ্ঞাতব্য । উচিত রূপে উচ্চারণ করিলে লিখিবাঁর কোন কষ্ট হয় না। 
কেবল উচ্চারণ দোষেই এই সকল সুত্র লেখা আবশ্যক হয় । 

৬২। এই সকল সুত্র অসংস্কত শব্দ লিখিতে প্রযোজ্য নহে। তাদৃশ স্থলে 

কেবল উচ্চারণান্থসারে লিথিতে হইবে । 

উপবর্ণ। 

৬ত। যেসকল বর্ণ কোন অক্ষরের প্রতিরূপ নহে অর্থাৎ যাহাদের কোন 

উচ্চারণ নাই অথচ অর্থ বোধের সাহাধ্যার্থে লেখ্য ভাষায় প্রবুক্ত হয়, তাহাদের 

নাম উপবর্ণ। 

৬৫ বাঙ্গালা ভাষাঁয় ঘোড়শ উপবর্ণ প্রচলিত আছে। যথা-- 
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(১) , এই উপবর্ণের গ্লাম কমা । বাক্যের মধ্যে যখন একই যৌগিক 

শব্ধ পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিতে হয়, তখন কেবল শেষ স্থানে যৌগিক শকটি 
লিখিয়! পূর্ববর্তী স্থানে তৎপরিবর্তে কম! বাবহার করা যায়। যথা রাম, স্যাম, 
হরি ও গোপাল। 

৪ 



৬ বাঙ্গালা ব্যাকরণ । 

বাকোর মধো ভাব ভঙ্গ হইলে তথাতে কম! দিতে হয়। যথা যে সহুপায়ে 
যাহা উপার্জন করে, যাবৎ সে স্বেচ্ছা! ক্রমে তাহা! ত্যাগ না করে, তাবৎ তাহা 

তাহাই থাঁকা উচিত। 
| .সংস্থৃতে "ও নামক কৌন গ্রিক শব নাই। পারসীতে ওবাও নামক এক 
বর্ণ আছে তাহার আকুতি কমার সঢুশ এবং তাহার উচ্চারণ ওকার সমৃশ্ঠ। সেই 
ব্রণ পারসীতে যৌগিক শব রূপে ব্যবহৃত হঘন। অনুমান হয় যে ইউরোপীযের! 

সেই গুবাও নাঁমক বর্ণেব আকৃতি মান্তর গ্রহণ করিম! ভাহাক্: “ কম! ৮ এই লাঁটিন 

নামটি গ্রদান করিয়াছেন। পক্ষান্তরে হিন্দুরা সেই *ওবাও নামক বর্ণের উচ্চারণ 
মাত্র গ্রহণ স্বদেশীয় বর্ণ ওকাব দ্বারা তাহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। 

(২) ; এই চিহ্বেব নাম দ্বিকমা। ইহা বাক্যের বৃহৎ বৃহৎ অংশের উত্তর 
ব্যবহৃত হয়। * দ্বিকমা দ্বারা ছিন্ন বাঁক্যাংশে এক বা তরধিক কম! থাকিতে পারে । 

(৩) । এই চিত্রের নাম দাড়ী । ইহা বাঁক্য সমাপ্তি বৌধক। 

(৪) "॥ ইহার নাম যুগ্ম দীড়ী। ইহা! আখ্যান সমাপ্তি বোধক । 
(৫) + এই চিত্রের নাম যোজক। ইহা যে যে শকের বা শব্গাংশের 

মধ্যে থাকে, তাহাদিগকে যোগ করিতে হইবে বুঝায়। 

(৬) -- ইহার নাম ইৎ। ইহা ষে ছুই শব্দাংশের মধ্যে বসে তাহাদের 
পূ্াটি হইতে পরেরটি ত্যাগ করিতে হইবে বুঝায়। 

(৭) _ এই চিহ্বের নাম 'সমিৎ। ইহা যে যে শবের বা বাক্যে 
মধ্যে থাকে তাহাদের তুল্যতা বুঝায় । 

(৮) ? ইহার নাম পৃচ্ছক। ইহা জিজ্ঞাসা বোঁধক। যথা তুমি কে? 
এই কি ধর্শের মর্ম? ইত্যাদি। ইহা! বাক্যের শেষে থাঁকিলে গাড়ী এবং পুচ্ছক 

উভয়ের কাঁধ্য করে। 

(৯) ! ইহার নাম সম্বোধক। ইহা! বিশিষ্য শকের পর অষ্টমীর বিভক্তি 

বাষ্ে ব্যবহৃত হয়। 
(১০) 1 ইহার নাম স্মায়ফ। ইহা আশ্টর্য্য জাপক। 

' আলোচনা--ইংরেজীতে ম্মায়ক এবং সম্বোধক একই চিন্বু' ছাব।- প্রকাঁশিত 

হয়। কিন্তু তাহাদেয় ক্ষাধ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন জন্ক আমি তাঁহাদের আঁরুতি বিভিন্ন 
করিলাম। « 
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(১১) () এই চিত্রের নাম বন্ধনী । বন্ধনীর মধাবর্তী কথা গুলি পড়িতে 
হয় না। কিন্ত-অর্থ কর! কালে সে গুলি ধরিয়া অর্থ কবিতে হয়। যথ! পূর্বে 
ইন্ত্র প্রস্থে ( বর্তমান |দিল্লী) শতানীক নামে এক রাজ! ছিলেন। এই বাক্যে 

বন্ধনীর মধ্যস্থিত শব্দ পড়িতে হইবে না কিন্তু বুঝিতে হইবে যে শতাঁমিকের সময়ে 
বর্তমান দিল্লীর ইন্্রপ্রস্থ নাম ছিল। ৮ 

(১২) "ছু এই চিত্রের নাম লুপ্ত অকার। মেখানে সন্ধি সুত্রে অ কার 
লোগী পায়, অথচ তথায় যে অ কার লোপ হইয়াছে তাহার কোন চিহ্ন রাখা 
আবশ্ঠক, তথায় এই 1টি লেখা'্যায়। যথা মনো হ গম্য। এই শবে মনঃ এই 
শব সহ গম্য শব কিংবা অগম্য শকেব সন্ধি হইয়াছে তাহা নিরূপণ করা কঠিন। 
এই জন্য লুপ্ত অ কার চিহ্ু দ্বার! অ কারের লোপ প্রকাশ করা হইয়াছে ; যেখানে 
সন্দেহের ফোন কারণ নাঈ তথায় লুপ্ত অ কার চিতই আবশ্তক হয় না। যথ। 
মন:+ অগ্নি-মনোঁথি ইত্যাদি 

(১৩) এ” এই চিত্রের নাম উদ্ধতি । এই চিত্রের মধ্যস্থ কথাগুলি 

লেখকের নিজের নহে অর্থাৎ অস্কের কথ উদ্ধত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। 
(১৪) 5, এই চিত্রের নাম অন্ক্তি। এই চিহ্ন অসমাপ্ত বাকের অন্ুক্তি 

অংশের স্থানে ব্যবহৃত হয় । যখন নায়ক কোন বাক্য বলিতে বলিতে বা লিখিতে 

লিখিতে মৃত, স্থানান্তরিত কিন্ব! অন্ট মনস্ক হইয়া, সেই কথ সমাপ্ত করিতে ন' পারে 
তথায় এই চিহ্ন দিতে হয়। 

আলোচিনা--এই চিছ্বের ইংরেজী নাম ডীষ | কিন্তু ভডাঁষের নীচে কোন 

বিন্দু থাকে নাঁ। আমি ই হইতে তাহাকে পৃথক করার জন্য নীচে বিন্দু দিলাম 
(১৫) * **% এই চিত্রের নাম পয্িহার! কোন বিস্তৃত বৃতীান্তের 

কিয়দংশ ত্যক্ত হইলে, তথায় এই চিহ্ু দিতে হয়। 

(১৬) ৬ এই চিত্রের নাম আজি। এই চিত্ত দেবতা এবং তীর্থাদির 
নামের পূর্বে ব্যহত হয়। ৮ শারদীয়া পূজা, ৬ কাশীধাম, ইত্যাদি । 

মহাত্ম] ব্যক্তিদের মৃত্যু হইলে ও তাহাদের নামের পূর্বে এই চিহ্ু লেখা যায়। 
যথ। ৬ বাম প্রসাদ সেন ৬ রামকৃষ্ণ পরম হংস ইত্যাঁদি। 

৬৫ স্থাত্র। নিম্নলিখিউ নয়টি উপবর্ণকে যতি বা বিরাম চিহ্র বলে এবং পাঠ 

কালে তাহাদের স্থানে নিয় লিখিত পরিমাণে স্বরঃপাত করিতে হয় । যথা 



২৮ বাঙ্গাল। ব্যাকরণ । 

কমাতে অদ্ধ বিপল। 

দ্বিকমা এবং পৃচ্ছকে এক বিপল। 

অন্ুক্তিতে ও ধ্বাড়ীতে চারি বিপল। 

যুগ দাড়ী ও পরিহারে সাত বিপল। 
স্মায়ক ছুই বিপল। 

সন্বোধিকে তিন হইতে, দ্বাদশ বিপল। 
পরস্ত পৃচ্ছক ও ম্মায়ক বাক্যের শেষে থাকিয়া দীড়ীর কর্ধ্য করিলে, তথায় ' চারি 

বিপল খামিতে হয়। 

ইতি বর্ণ প্রকরণ সমাপ্ত। 



দ্বিতীয় প্রকরণ। 
সন্ধি | 

বিশেষ বিশেষ শব পরস্পর সপ্সিহিত হইলে তাহাদিগকে একক্রি্চ করিধার 
ইচ্ছা মনুষ্যের' স্বভাব সিদ্ধ। সদায় ভাষাতেই এইরূপ যোগের নিয্মম কতক 
গ্রচলিত আছে । বিশেষতঃ সংস্কৃত ভাষায় এইরূপ একীকরণের নিয়ম বর্চনার আত্মা 

্বরূপ। সংস্থতে এই একীকরণ সন্ধি ও সমাস ছারা নিষ্পন্ন হয়। বাঙ্গাল ভাষায় 
সমাস ও সন্ধি অনেক কম প্রচলিত । অসংস্কৃত শবের সন্ধি ও সমাস ' প্রায় নাই। 

কিন্তু বাঙ্গালাঁতে সংস্কৃত শবই অধিকাংশ | সুতরাং সন্ধি ও সমাস বাঙ্গালাতেও 
নিতান্ত গ্রয়োজনীয়। অগ্রে সন্ধির নিয়ম লেখা গেল। সম!স অতি দুরূহ জন্য 
তাহা পবে লিখিত হইবে । 

৬৬ স্থজজর। একাধিক শব্দের একীকরণের নাম সন্ধি। সন্ধি ভুই প্রকার, 
স্বর সন্ধি ও হল সন্ধি। 

চি হাযরজনজিদ্রসািল 

স্বরসন্ধি । 

৬৭ স্ত্র। পুর্ব্ব শখের অন্ত্য স্বরের সহিত পর শবের আছ স্বরের একী- 
করণের নাম স্বর সন্ধি । 

৬৮ সুত্র। পূর্ব শবের অস্ত্য স্বর এবং পর শব্দের আদি স্বর সবর্ণ হইলে, 
সন্ধিতে পূর্বে দীর্ঘ হয় এবং পরেরটি লোপ পায়। যথ! দেব+ অরি-ুদেবারি, 
অস্ত্র+আঘাত-্ুঅস্ত্রাঘাত, মুনি + ইন্ত্র-ুমুনীন্ত্র, বারি+ঈশ-বারীশ, বধৃ+ উপ- 
যামস্বধূপযাম, মাতৃ +খ৭--মাতুণ ইত্যাদি। 

৬৯ স্থত্্। আঁ কারের পুর্ব্রে বা পরে অকিন্বা আ থাঁকিলে উভয়ে মিলিয়া 
আঁ হইবে । 

৭০ স্ুত্র। অ আঁকিম্ব! আঁ কারের পর ই ঈ উ উ খকিংবাঞ্জ থাকিলে, 
পর বর্ণের গুণ হয় এবং পূর্ব স্বর লোপ পায়। সেই গুণিত স্বর পূর্ব হল বর্ণে 



০০ বাঙ্গাল! ব্যাকরণ । 

যুক্ত হয়। যথা নর+ইন্ত্র-নর্+এন্্র-নবেক্সর। এইরূপ মহা+উরগ-্মহো- 

রগ, বর্ধা+খতুবর্ধ্ ইত্যাদি। (৫৩ সুত্র মতে ত কারে দ্িত্ব)। 
৭১ সৃত্র। অ, আ' কিম্বা আ কারের পর এ, প্র, ও কিন্বা ও থাকিলে, 

পূর্ব স্বর লোপ পায় এবং পরের স্বরের বৃদ্ধি হয়। সেই বদ্ধিত স্বর পূর্ব হলবর্ণে 
যুক্ত হয়।« যথা পক+এরেও-পক্লৈরগু, মত-+- কয -মতৈক্য, , জল+-ওঘ» 
জলৌঘ, মহা1+ ওষধিসমহৌষধি ইত্যাদি। 

৭২কুত্র। ই ঈী উ উ খ ধা কারের পর অসবর্ণ শ্বর থাকিলে ই ঈ স্থানে 
য্, উতউ স্থানে ব্, ধা স্থানে র্ঃহয়। সেই য্ব্ . পূর্ত বর্ণের ফলা হয় 

এবং পরবর্তী স্বর তাহাতে যুক্ত হয়। যথা অডি+-অন্ত-্অত্যন্ত, অভি+আস- 

অভ্যাস, সাধু+ আবাস সাধ্বাবাস, পিতৃ + উক্তি-পিত্রক্তি ইত্যাদি। 
বিশেষ সুত্র ।, কিন্তু যদি পূর্ব বর্ণ রকার হু, তবে য এবং ব্ পূর্ব্ব বর্ণের 

ফলা না হইয়া! বরং সেই পুর্ব র কার য. এবং ব্ কারের রেফ হয়। যথা হত্সি+ 
অক্ষ_হর্য্যক্ষ, মরু অতিক্রম অতিক্রম -মর্বাতিক্রম ইত্যাদি । ( ৫৩ স্থত্রান্সারে 

য এবং ব কারের দ্বিত্ব )। 

কিন্তু যদি র কার পূর্ব বন্তী অন্য হলবর্ণে যুক্ত থাকে, তবে এফ হয় না। 
ঈদৃশ স্থলে, ঈ স্থানে ঈয়, এবং উ স্থানে উব হয়| য্থা ভ্রি+আহ্রিক-ত্র্যান্থিক, 
স্ত্রী+আগারলস্ত্রীয়াগার, শক্ষ+ আগমসপত্াগম, ভ্র+ আকুঞ্চন-্ভ্রবাকুঞ্চন 
ইত্যাদি । 

৭ও ুত্র। এ, প্র, ও ও কারের পর স্বরবর্ণ থাকিলে, এ স্থানে অয়, 
স্থানে আয় ও স্থানে অব. এবং ও স্থানে আব.হয়। তাহাদের আগ্ শ্বরাংশ 
পুর্ব হল বর্ণে যুক্ত হয় এবং পরের হলাংশ পরবর্তী স্বরে যুক্ত হয়। যথা খে+ 
আগত -্তখ +অগ্.+ আগত-খয্মাগত। এইকপ কৈ+একল্কায়েক। গো+- 
এধখীসগবেষণা, নৌ+আক্রমণ--নাবাক্রমণ ইত্যাদি | 

বিশেষ হজ্জ। কিন্ত প্রত্যয় দ্বারা উৎপন্ন শব্দের অন্ত্য এ কার এবং ও কারের 

পর অকাঁর লোপ পায়। যথা *কবে+ অবেহি-কবেবেহি, ততো + অধিক-্ 

ততোধিক ইত্যাদি । 

এই সকল স্থানেই আবশ্যক বশত; লুপ্ত অকার ্রকাণক চি কখন কখন দি 

হয় | ঘথ! যশঃ4- অবধি -ঘশে! হ বধি ইত্যাদি । 
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৭৪ সুত্্র। নিষেধার্থক অকারের পর স্বরবর্ণ থাকিলে অ স্থানে অন্ হয়। 

ষথা অ+-আচার-ুঅনাচার অ+-ইই-অনিষ্ট ইত্যাদি। 
৭৫ সুত্র। প্রাকৃত ভাষায় এক শব্ধ পরে থাকিলে, বিশিষ্যের অন্ত্য অকার 

বিকল্পে লোপ পায়, কিন্তু সংস্কৃতে তাশ লোপ হয় না। যথা । বার এক 

বারেক বা বুরৈক, জন+এক-হজনেক বা জনৈক ইত্যাঁদি। 
৭৬ সথত্র। ম্বর বর্ণ পরে থাকিলে কু স্থানে কদ আদেশ হয়। অন্ত কোন 

(কান সুত্র দ্বারা তহার বাঁধা হয় না। যথা। কু +আচার-কদাচার, কু +অন্ব- 
কদন্ব ইত্যাদি। 

নিপাঁতনে মনঃ4+- ঈধা-ুমনীবা, দি + অপম্চদ্বীপ, কুল + অটা--কুলটা, প্র+উ 

--প্রোঢ়, প্র+উ়ি--প্রোটি, অক্ষ+উহিনী-অক্ষৌহিনী, গৌঁ+ অক্ষ _গবাক্ষ, 
বিশ্ব+ ও -বিস্বোষ্ঠ, এবং কু+উষ্ণ-ুকবোষ। 

হল সন্ধি। 
৭৭ হুত্র। হলাস্ত শব্দের অস্ত্য হল বর্ণের সহ অন্ত শব্দের আদি বর্ণের একী 

করণের নাম হল সন্ধি। পরবর্তী শঝের আদ বর্ণটি স্বর হউক বা! হল হউক, পূর্ব 
শব্দের অন্ত্য বর্ণ হল হইলেই হল সন্ধি হয়। কিন্তু কোন পরিবর্তন না হইলে, 
তথায় হল সন্ধি বল! যায় না। যথা দিকৃ+এ.--দিকে, গ্রাক1+ কাল--প্রককাল 

ইত্যাদি শব্দে কোন সন্ধি হয় নাই । যেখানে একীকরণ দ্বারা কোন পরিবর্তন হয়, 
তখনই সন্ধি হইল বলা যাঁয়। 

০১১১ 

হল সন্ধির নিয়ম ৷ 

৭৮ সুত্ত্র। পুর্ব শবদৈয্ অন্ত্য বর্ণ ত কিংবা! দ হইলে এবং পর শবেয় আঁদিতে 
চ, ছ, জ, ঝ, ট, ঠ, ড, ঢ, ত, থ, দঃ ধ,ন কিংবা ল থাকিলে, সেই তকিংবা দ 

লোপ পায় এবং পর বণের দ্বিত্ব হয়। যথা শরৎ+চন্র-রশরচন্দ্র, সৎ+-ছাত্রম্র 
সচ্ছাত্ত, তৎ+-লাভ-্তল্লাভ ইত্যাদি । 
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৭৯ সুত্র) তকারের পর শ থাকিলে শ স্থানে ছ হয় এবং তাহার পর ৭৮ 

সুত্র প্রয়োগ হয় যথা শয়ং+ শশী--শরচ্ছলী, বুহৎ+-শকট -বৃহচ্ছকট ইত্যাদি। . 
৮০ সুত্রে। যদি গ, ঘ, জ; ঝ, ড, ঢ, দ, ধ, ন, ব) ভ ষ, র, ল, বকিন্বা 

স্বর বর্ণ পরে থাকে তবে ক, ট, ত, প, স্থানে ক্রমশঃ গ; ড, দ, এবং বৰ হয়। 

হথা বার্ক-জাল-্মবাঁগ জাল, ষট্+ দর্শন-ুষড়.দর্শন; উৎ+ ভব ৪ অপ্+- 

আনয়ন-অৰানয়ন ইত্যাদি । 

কিন্তু শরৎ +অন্থু-ুশরজ্জন্ধু হয়। আর প্রাকৃতিক বাঙ্গালায় জগৎ+বন্ধু- 

জগবন্ধ, জগৎ+-মোহনসুজগমোহন, জগৎ+ বম্প--জগবল্প বিকল্পে হয়। কিন্ত 
আদি ভাষায় সর্বদাই জগঘন্ধু, জগন্ মোহন এবং জগজ্ঝম্প পদ হয়। 

৮১কুত্র। ক ওটকাবের পর হ থাকিলে, ক স্থানে ঘ এবং ট স্থানে ঢ হয় 

এবং হ লোপ প্রায়। ঘ্থ! বাক্+হীন-বাধীন, সম্রাট+ হত্যা -সমরাঢত্যা 
ইত্যাদি । 

৮২ সুত্র। তকিংবাদ কারের পর হ থাকিলে সেই হ স্থানে ধ হয় যথা 
বৃহৎ +-হস্তস্তবৃহত্ন্ত, বিপছ্+ হেতু বিপদ্ধেতু ইত্যাদি। 

৮৩ুত্র। ক ও ত কারের পর ম থাকিলে, কস্থানে ও এবং ত স্থানে ন হয়। 

যথা! বাকি +-ময়-ুবাঙঅয়। তৎ+-মানস-তন্মানস ইত্যাদি । 
৮৪ সুত্র । ন কারের পর ল থাকিলে, ল কারের ছিত্ব হয় এবং ন স্থানে 

চন্দ্রবিন্দু হয়। ধথা বি্বান্+লোক -্বিদ্ব ক্লক, মহান্+লাঁভ--মহীল্লাভ ইত্যাদি । 

কিন্ত আদি ভাষায় চক্জবিন্দু নাই ন্ুতরাং ন কারের সম্পূর্ণ লোপ হয়। 

৮৫ শুক্র । যকারের পরে থাকিলে, ত ও থ স্থানে ট ওঠ হয়। থা চতুষ.+ 
তয় ু্চতুষ্টয়, যষ.+থ-ষষ্ঠ ইত্যাদি । 

৮৬ সুত্র । -ছুয়ের অধিক হলবর্ণ সন্গিহিত হইলে, যদি তাহাদের একত্র উচ্চারণ 
অতি কষ্টকর বা অসাধ্য হয়, তবে মধ্য হলবর্ণটি লোপ পাঁয়। যথ! উৎ+- স্থিত 
উত্থিত, যোনধিং+স্পর্শযোিৎপর্শ ইত্যাদি । 

৮ধ শৃত্র। সং এবং পরি শবের পর ক ধাতুর খুর্ধেস আগম হম়। বখা 

সংস্কার, পরিস্কৃত ইত্যাদি । 
নিপাভনে কু 4 বেল ০ কছেল, কু + জল »₹ কঞ্ল এবং কু + ঝটিক1০ 

কুজ্টিক।। 
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৮% সুজ । যে বর্গের বর্ণ পরে থাকে, পুর্বব অন্থন্থবর স্থানে সেই বর্গের অস্থ্য 
বর্ণ হয়। যথা শুভং+কর-্শুভস্কর, সং+ চয়্সঞ্চয়। সায়ং+ঢকা-ুসাযগঠকী, 
চিরং+ তন-্ুচিরস্তন ইত্যাদি । 

৮৯ সুত্রে। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে অন্ুত্থর স্থানে ম্ হয়। যথা নং+ আচার 

সমাচার, ইদং +-ওধধি-ইদমৌবধি ইত্যাদি । 
৯* হুত্র। *বিসর্গের পর বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় :বর্ণ থাকিলে, সেই বিসর্গের 

স্থানেন্স্ হয়। স্স্থান ভেদে শ্ কিন্বা . রূপে পরিবন্তিত হয়। যথা পুরঃ+ 

কত-্পুরস্কৃত, পরঃ+পরস্পরস্পর, ছুঃ+ কর্ম-ছুস্বপ্ম, নিঃ+ চিতল্নিশ্চিত 

ইত্যাদি (৫৭, ৫৮১ ৫৯, সুত্র দেখ। নিঃ+টীকালনিষ্টাকা। 
৯১ সুত্র। বর্ণের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ কিম্বা য) র, ল, হপরে থাঁকিলে, 

অকারের পরাস্থিত বিসর্গের স্থানে উ হয়। সেই উ পুর্ব অ কারের 
সহ সন্ধি দ্বারা ওকার হয়। যথ| মন:+জ-্মনোজ, যশঃ+ লাভ-্যশোলাভ 

ইআদি। 
বিশেষ বিধি। কিন্ত প্রত্যয়ের বঃ ম, ষ, পরে থাকিলে, অ কারের পরস্থিত 

বিসর্গের স্থানে স্ হয়। যথা শ্রোতঃ+ব্তী-শ্রোতম্বতী, তেজ:+ মাঁন-লতেজ- 

ম্মান, সর2+ ব্তী-সরম্বতী, ষশ:+বিন-্ষশস্থিন্, বয়ঃ+য-্বয়ন্ত, তপঃ+যা 
তপন্তা, বহঃ+য--রহস্ত ইত্যাদি । ও 

৯২ কুত্র। অকাঁরের পরস্থিত বিসর্গের পর অ থাঁকিলে, শেষ অ কার লোপ 

পায় এবং পবে ৯১ সুত্রানুসারে কাঁধ্য হয় । যথা তমঃ+ অবি-ন্তমৌবি, 'তেজঃ+- 

অন্ধসতেজোন্ধ, মনঃ+- অগম্য-মনোহগম্য ইত্যাদি । 
-টিু্ী_তমোরি এবং তেজোন্ধ শব্দে লুপ্ত অকাঁর সহজেই অনুভূত হইতে?) 

পারে এই জন্ত তাহাতে লুপ্ত অ কার বোঁধক চিহব অনাবস্তুক ৷ কিন্তু প্র চিহব দিলে 
কোন দোষ নাই । কিন্ত মনোহগম্য শব্দে চি প্রয়োগ অত্যাবশ্তাক। নতুবা 
অর্থ ৰোধের কষ্ট হয়। 

৯৩ সুত্র । আ কারের পরুষ্থ বিসর্গ লোপ পায়। 

বর্জিত বিধি- কিন্ত ভাঃ শব্দের পর ক বর্গ ও প বর্গ থাকিলে, বিসূর্ণ স্থানে 
স্হয়। যথা ভাঃ+কর-্জভাক্কর, ভাঃ.পতিস্ভাষ্পতিঃ ভাঃ+-ববস্ভাখর 
ইত্যাদি। 



৩৪ বাঙ্গলা ব্যাকরণ । 

৯৪ সুত্র। ই কারাদি ও কার পর্যান্ত শ্বরবর্ণের পরস্থিত বিসর্গের পর স্বরবর্ণ 
এবং বঙ্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ কিদ্বা য, ল, ব, হ, থাঁকিলে, বিসর্গ স্থানে র 
হয়। সই রপরবর্ণে যুক্ত হয়। যথা বহিঃ+অঙ্গ-বহিরঙ্গ, চতুঃ+-গ৭.- 

চতুগুণ, নবৈ:+ বধ্য -নরৈর্বধ্য ইত্যাদি। ( €৩ সুত্রান্থসারে ব কারের ঘ্রত্ব )। 
৯৫চ্াত্র। অকারের পরস্থিত র জাত বিসর্গ স্থানে র হয়, যদি ৯৪ সুত্রোক্ত 

অক্ষর সকল পরে থাকে। যথা পুন১+আগমন-পুনরাগমন 'মাতঃ4 গেল 
মাতর্গঙ্গে, অস্ত:+ হিত-*অস্তর্হিত ইত্যাদি । 

টিগ্ণী। অহং, মূহঃ, প্রাতঃ অন্তঃ, স্বঃ) পুনঃ চতুঃ এবং শখ কারাস্ত 

শবের সম্বোধন পদের অস্ত্য বিসর্গকে বর জাতিবা রেফ জাত বিসর্গ বলা যাঁয়। 

কেননা প্র সকল বিসর্গ কেবল রব কারের প্রতি স্বরূপ । 
৯৬ নুত্র। বিসর্গের পর র কিন্ব! খ থাকিলে, বিসর্গ লোপ পায় 'এনং তৎপূর্বব 

্থর দীর্ঘ হয়। যথা নি:+রস-নীরস, ছুঃ+রুহস্ছুরুহ) চতুঃ + খষিন্চতুখধাষি, 

বপুঃ+খদি-বপৃর্থদ্ধি ইত্যাদি । 
টিগ্লণী। যেখানে বিসর্গের সহিত পর বর্ণের সন্ধি না হয়ঃ সেখানে.পর বর্ণের 

দিত্ব উচ্চারিত হয় যেমন দুঃখ, ছুঃশীল, পুনঃ পুনঃ ইত্যাদি । 
শব্দের অন্ত্য র্, স্» এবং ই স্থানে বিসর্গ ব্যবহার করা যাঁয়। , অন্তর বা অস্তঃ 

যশস্ বা যশঠ শাহ বা! শাঃ ইত্যাদি । 

টীকা । শব্দের অস্তে হকার সংস্কৃতে নাই ৷ হ কারাত্ত শব্ধ সমুদায়ই যাঁবনিক 
ভাঁা মুলক । ন্ুতবাং অন্ত্য হ কার স্থানে বিসর্গ ব্যবহার: করা আদি ভাষার 
ব্যাকরণে নাই। 



তৃতীয় প্রকরণ । 
শবা। 

৯ স্থাত্র।* জড় পদার্থের নির্ঘাত তাড়িত বাঁযু আমাদের কর্ণ কুহরে প্রবেশ 
করিলে, আমর! যাহা অনুভব করি তাঁহার নাম শব । : 

৯৮ সৃত্র। অর্ধ যুক্ত শব্দের নাম নাম” এবং সেই নাম বিভক্তি যুক্ত হইলে 
অর্থাৎ বাক্যে প্রযুক্ত হইলে, তাহাকে পদ বলা যায়। 

টাক।। যে ভাষায় থে শব্দ প্রচলিত আছে সেই শব্দকে সে ভাষীয় নাম বলা 
যায়। যে শবের যে ভাষায় অর্থ নাই, দেই শব্দের অন্য ভাষায় অর্থ থাঁকিলেও 
তাহাকে নাম বলা যায় না। 

৯৯ স্তর শব্ধ ছুই প্রকার যথ! সব্যয় এবং অব্যয়। 

(১) ষে সকল নাঁম বিভক্তি যৌগে রূপাস্তবিত হয়, তাহাদের নাম সব্যয় 

শব্দ। জব্যয় চাবি প্রকার। যথ| বিশিষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ, এবং ক্রিয়া । 

(২) যে সকল শব্দের উত্তর কোনি বিভক্তি প্রকাশ হয় না অথব৷ 

বিতক্তিযোগে একই আকৃতি সর্বত্র থাকে, তাহারা অব্যয় । অব্যয় ছয় 
প্রকার।, বিশেষনীয় বিশেষণ, ক্রিয়া বিশেষণ, উপসর্গ, যৌগিক শব্দ, আকশ্মিক শব্দ, 
এবং আঙ্গিক শব্দ। 

১০০ সুত্র । শব্দের গুণ ও সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করাকে তাহার পরিচয় করা বলে। 

বিশিষ্য বা সংজ্ঞা । 

১০১ স্তর ॥ বস্তু, বিষয় অবস্থা ও গুণের নামকে বিশিষ্য বা সংজ্ঞা বলে। 

১০২ স্ুত্র। বিশিষ্যের পরিচয় করিতে তাহার প্রকার; লিঙ্গ, বচন, বিভক্তি 

ও কাবক বলিতে হয়। 

টিপ্পনী। সমুদবীঘ্ম বিশিষ্যই প্রথম পুরুষ ন্ুতরাঁং সংজ্ঞার পুরুষ নির্ণয় 
নিশ্রয়োজন। কিন্ত কখন কখন বিশিষ্যে মধ্যম পুরুষের ভাব অধ্যাঁস করিয়া 

সঙ্থোধন কর যায় যখা- হে বৃক্ষ! হে সমুদ্র ইত্যাদি। 



৩৬ বাঙ্গল! ব্যাকরণ । 

বিশিষ্যের প্রকার। 

১০৩ সুত্র। বিশিষ্য চারি প্রকার। যথা (১) সাধারণ (২) বিশেষ, 

(৩) গুণবাঁচক (৪) ক্রিস্াবাচক | 

১০৪ সুত্র। যে বিশিব্য কোন প্রকারের সমুদায় বস্তকে বা বিষয়কে 

বুঝায় তাহার নাম সাধারণ বা জাতি যাক সংজ্ঞ। । যথা মন্ু্য, বুদ্ধ বিচার, 

ধর্ম, ইত্যাদি 

১০৫ সুত্র) যেবিশিষ্য কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্ত বুঝায়, তাহা বিশেষ 

সংজ্ঞ। বা] নাম বাচক সংজ্ঞা । যথা রাম, শাম ইত্যাদি ) 

১০৩ স্ুত্র। কার্য্েব ভাবকে ক্রিয়া বাঁচক সংজ্ঞা বলে যথা! গমন, হত্যা, 

আঁশক্তি ইত্যাদি। 
১০৭ হ্যত্র«ধ গুণের নাম ও গুণবানের ভাবকে গুণ বাচক সংজ্ঞা বলে। 

যখ? দয়া, ভয়, ভদ্রতা, ধীরত্ব ইত্যাঁদি। 

হাতি 

লিঙ্গ । 

১০৮ স্ত্র। যন্্াবা সংজ্ঞার পুরুষ, স্ত্রী এবং তদিতর ভেদ জ!ন! যায় 

তাহার নাম লিঙ্গ। লিঙ্গ তিন প্রকার পুং লিঙ্গ, স্ত্রী লিঙ্গ এবং ক্লীব বা 

নপুংসক লিঙ্গ । 
১০৯ স্থাত্র। ক্লীব্লিঙ্গ জ্ঞাপনার্থে শব্ের উত্তর কোন প্রত্যয় হয় ন1। 

(১) পুরুষ বা তদ্বৎ ভাঁবাপন্ন বস্তু বোধক শক পুংলিঙ্গ। যথা বৃক্ষ, 
মনুষ্য ইত্যাদি। 

(২) স্ত্রী বা তদ্বৎ ভাবাপন্ন বস্তু বোধক শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। যথা নারী, 
হস্তিনী, দয়া, লতা ইত্যাদি । 

(৩) স্ত্ীলিঙ্ এ্রবং পুংলিঙ্গ ভিন্ন অপর সমস্ত রী ক্লীবলিঙ্গ যথা 
কাষ্টি, কপাট, কলম ইত্যাদি । 

আলোঁচনা--সংস্কৃতে শব্দের অস্ত ভাগান্দারে লি হয়। সুতরাং 

জরীবোধক শষ, ও পুংলিঙ্গ হইতে পাবে এবং পুরুষ বোঁধক শব্দও জীলিঙ 



ভাঁষ! বিজ্ঞান । ৩৭ 

হইতে পাঁরে। যেমন দাঁরশব্ধ পুংলিঙ্গ এবং দেবতা শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। কিন্ত 
বাঙ্গাল! ভাষায় অর্থানুসাঁরে লিঙ্গ হয় সুতরাং তন্রপ হইতে পাবে না) বাঙ্গালা 
ভাষায় দার শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ এবং দেবতা শব্দ পুংলিঙ্গ । 

১১০ সুত্র । পুংলিঙ্গ শব্দের প্রায় অমুদাক্সই মূলশব্ব। তাহাদের পুংলিঙ্গ 

জ্ঞাপনার্থে কোন প্রত্যয় হয় না। কেবল মাসিয়া, পিসিয়া এব বোনাই 

এই তিনটি 'খুংলি্গ শব্দ ভ্্রীলঙ্ক মাসী, পিসী, এবং বুন শব্ধ হইতে উৎপর 
হইয়াছে । শীশুরিয়া শব শাশুরী শব্দাৎ উৎপন্ন ; আবার শাশ্তরী শব শোশুর 
(শ্বশুর) শব হইতে উৎপন্ন? 

১১১ হুত্র। স্ত্রীলিঙ্গ শবের অত্যক্প অংশ মূল শব্দ। অধিকাংশ স্্রীলিঙ্গ 

শব্দই পুংলিঙ্গ হইতে প্রত্যয় দ্বারা উৎপন্ন হয় 

১১২স্ছত্র। নিক্ললিখিত স্্রীলিঙ্গ শব্ধ সমূহ মূল শব্দ অর্থাৎ পুংলিঙ্গ শব 
হইতে প্রত্যয় ঘ্বারা! উৎপন্ন নহে ! যথ৷ 

স্ত্রী, কস্ঠা। ছুহিত্, “স্স্থ। মাতৃ, ভগিনী, গোঃ মা, বধ বৌ, যা, 
বনিতা, দার, দারা, যোষা, যোধিং, অন্বা, উবা, প্ররেয়সী, বূপসী, 
প্রন্থ, অবীরা, দয়িতা, প্রন্থতি, রজন্বলা, বেশ্যা, করেণু, গণিকা, 
জায়া, ভাধ্যা, সন্ততি, মায়া, দিক্, বুন, মাঁহই, বিবি, বেগম, গরু, মাগী, ঘুস্কী, খানকী, 
বাই, কশবী, হুড়কী ইত্যাদি। 

১১৩ সুত্র । পুংলিঙ্গ শব্ধ হইতে স্রীলিঙ্গ শব্দ উৎপাঁদন জন্ট যে সকল প্রত্যয় 
হয়, তাহাঁদের নাম স্ত্ীত্ব প্রত্যয় । স্ত্রীত্ব প্রত্যয় সমুদায়ে পাঁচটি । যথা আ, ঈ, 
নী, আনী এবং ইনী। 

টাকা । প্রকৃত সংস্কৃত শব্দে কখন স্ত্রীলিঙ্গে নী প্রত্যয় হয় না এবং অসংস্কৃত 

শবে স্্রীলিঙ্গে আ৷ প্রত্যয় হয় না । 
১১৪ সুত্র সংস্কৃত শবের জ্্রীত্ব নিয় লিখিত নিয়মানুসারে হয় । 
(১) ই,ঈ, উকারাস্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ সমান থাকে । যথা সুমতি, 

স্থির বুদ্ধি, সুধী, সুশ্রী, সুক্র“ইত্যাদি। 
(২) উকাবান্ত এবং ধ কারাস্ত শৰের উত্তর স্ত্রীলিদে ঈ হ7। যথা 

সাধু + ঈসসাধবী, কর্তৃ+-ঈ কর্তী ইত্যাদি। 
কিস্তু শক্ত, নৃ, পিতৃ, ভ্রাতৃ, জামাতি, শব্দের পরে কোন স্ত্রীত্ব প্রতায় হয় না। 
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(৩) আ কারাস্ত, খ্ কারাস্ত, এ কারাস্ত,  কাৰান্ত, ও কারাস্ত এবং আঁ 
কাবান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ সংস্কৃতে নাই । সুতরাং তাদৃশ শৰের স্ত্ীত্বের কোন বিধান নাই। 
(৪) ক কারাস্ত জাতি বাঁচক শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈ প্রতায় হয়। 

যথা ডাছুক+ ঈ _ ডাঁছুকী, জঙ্ব্ক + ঈ -- জন্বকী ইত্যাদি। 
কিন্তু চাতক শবের স্ত্রীলিঙ্গে চাতকী বা চাতকিনী উভয় প্রুকা রই, বালা 

ভাষায় হইতে পাবে । সংস্কতে কেবল চাতকী হয়, চাতকিনী হয় না" 
(৫) অন্তর ক কাঁরাস্ত শব্দের উত্তর জ্্ীলিঙ্গে আ হয়। উপান্তে 

অ থাঁকিলে সেই অ স্থানে ই হয়। যথা বণিক $ আস বণিকা, পাঁচক + 
আ. 7 পাঁচিক। ইত্যাদি । 

কিন্ত জনক শবে স্ত্রীলিঙ্গে জননী হয়। ( নিপাতনে ) 
(৬) তদ্ধিতের ঈয়, র, ল, এবং শ, কারান্ত শব্দের উত্তর আঁ হয়।' 

যথ! দেশীয়া, মুখরাঃ সরলা এবং কর্কশ ইত্যাদি । 

(৭) তদ্িতের অন্য প্রত্যয় পরে স্ত্রীলিঙ্গে ঈ হয়। যথা! জলময়ী দাক্ষাঁয়ণী, 
সৌব্লী, দ্রৌপদী, যাঁদবী ইত্যাদি। 

(৮) ক প্রত্যগ্নান্ত শব্দের উত্তর স্্রীলিঙ্গে আ হয়। যথা প্রমত্তা, বিবাহিতা, 
আরা) দ্ধ, বিশু ইত্যাদি 

(৯) অন্যত্র ত কারান্ত শব্দের উত্তর ঈ হয়। যথা বলবৎ + ঈ »» 

ব্লবতী, এইরূপ মহতী শ্রীমতী, ইত্যাদি 

কিন্তু প্রেত শবে স্ত্রীলিঙ্গে প্রেতিনী হয়। 

(১০) শব্দের অন্তে ঙগ থাকিলে স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঈ এবং ইনী হয়। 
যথা মাতঙ্গী বা মাতঙ্গিনী, ভূজঙগী, বা ভূজঙ্গিনী, ইত্যাদি। 

.কি ভূঙ্গ শব্দের স্রীলিঙ্গে ভূঙ্গা হয়। 

(১১) বিনোদ, চ্ডাল, কুটুম্ব, প্রেত, পাঁগলাঁ কাযেস্থ। উন্মাদ, সৈর, সর্প, 
অশ্ব, কৈবর্ত, সমাজ, চাতক, গোয়াল, বাঘ শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ইনী প্রত্যয় 
হয়। 'িথা বিনোদিনী, চণ্ডালিনী, কুটু্িনী, ইত্যাদি ।* 

পরস্ত গোপ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে গোপী ও গোঁপিনী এবং কুস্তীর শব্দের স্্রীলিঙ্গ 
কুস্তিরী ও কু্তিরিণী উভয় প্রকারই হয় । 

নিপাতনে গৃছু। শব্দের স্্রীল্লিঙ্গে গৃধিনী হয়। 
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(১২) ইন্ভাগান্ত শবের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈ হয়! যথা মানিন্ + ঈ স্, 

মানিনী, কামিন্4+ঈ-কামিনী ইত্যাদি। 

কিন্তু চৌধুরিণ্ শবের স্ত্রীলিঙ্গে চৌধুরাণী হয়। 
(১৩) রাজন, নর, রগ, শুক, পতি, বিদ্বস্। যুরন্ শৰের শ্্রীলিঙ্গে রাজ্ঞী 

বা বাঁশী, নারী, রাত্তী শাড়ী, পত্বী, বিদুষী এবং যুব্তী হর। ধনিপাঁতনে 
কিন্ত পঞ্তি শব পূর্ববন্তী অন্য,শব্দে সহ সমাসবন্ধ থাঁকিলে, তাহার পর স্ত্রী 

প্রজ্জয় হম না। যথ! সেনাপতি, দিল্লীপতি, বঙ্গাপিপতি শবের স্ত্রীলিঙ্গ হয় না। 

(১৪) ব্রহ্ম, গষদ্র, মৃড় ইন্দ্র, ভব, সর্ব, বরুণ, মীস্তন, ঠাকুর, মেথর, 

নাপিত, মণ্ডন শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে আনী প্রত্যয় হয়। যথা ত্রহ্গাণী, 

রুদ্রাণী ইত্যাদি। (৫৪ সুত্রাকুসারে আনী স্থানে আণী হইয়াছে ) 
(১৫) শিব, উপাধ্যায়, ভটট, শূদ্র, ক্ষত্িয় বৈশ্য, ও আচার্য শব্দের উত্তর 

বিকল্পে আনী প্রত্যয় হয়। যথা শিবা বা শিবানী, উপাধ্যাঁয়া বা উপাধ্যায়ানী, 
ভষ্টা বা ভট্রানী, শুদ্র! বা শুদ্রাণী, ক্ষত্রিয়া বা ক্ষত্রিয়াণী, বৈশ্া বা বৈশ্ানী, 

আঁচার্ধ্যা বা অচাধ্যাঁনী । 

(১৬) অন্থত্র আ কিন্বা! ঈ গ্ত্যয় হয়। তাহাদের ভেদ প্রয়োগ দুষ্টে 
জ্ঞাতব্য নুত্র লিখিয়া শেষ কর! অসাধ্য । 

(১৭) আ কাৰান্ত সমাপাবদ্ধ পদের উত্বর বাঙ্গালা ভাষায় আর কোন স্ত্াত 
প্রত্যয় হয় না। এরূপ পদ উভয় লিঙ্গে সমান থাকে। যথা শীত্রকন্মা, 
শুভজন্মা, লঘুচেতা, উগ্রতপা! ইত্যাদি । কিন্তু সংস্কতে এই সকল শব্দ স্ত্রীলিঙ্ে 

শীন্্কর্্মণ!, শুভজন্মনা, লঘু চেতসা, উগ্রতপসা! ইত্যাদি পদ্ধ হয়। 
১১৫ সুত্র । প্রারুত ভীঁষার স্্রীত্ব নিয়লিখিত নিয়মানুসারে হয়। 

(১) আ কাঁরাস্তি গুংলিঙ্গ শবের ওত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈ প্রত্যয় হয় এবং অস্ত্য অ 
লোপ পাঁয়। যথা মাম1+ ঈমাম, দাদী +উ-্দাদী, জেঠা+ঈ--জেঠী ইত্যাদি । 

আলোচনা-_দিদী শব্ধ দাঁদী শব্দের অপত্রংস। কিন্তু ইহা এখন সাঁধু ভাষাতেও 
ব্যবহৃত হইতেছে । 

(২) পুংলিঙ্গ শব্দের উপান্তে ও কার থাকিলে ঈ যোগ কালে সেই উপাস্ত্য 
ও স্থানে উ হয়। যথা--বোঁকা +ঈস্বুকী, ঘোড়া +ঈ্ঘুড়ী, ছোড়া +ঈস্দ 

ছুঁড়ী ইস্যাদি। | 
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কিন্ত ধোব! শব স্ত্রী লিঙ্গে ধুবী ও ধোঁবানী উভয়ই হয়। 
(৩) ন কারাস্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈ প্রত্যয় হয়। হথা খুষ্ঠান 

+ঈল্নখৃষ্টাণী, মুসল্মানী ইতাঁদি। 
(৪) অন্তান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে নী প্রত্যয় হয়। নী যোগে ঈ কারাস্ত 

শব্ের অস্ত্য ঈ স্থানে ই হয়। যথা ঠাড়াল+ নী-্টাড়ালনী, গোয়াল + নী 
গোয়ালনী, তাতী+ নী-তাতিনী, মুদী+ নী-মুদিনী ইত্যাদি । 

বচন। 

১১৬ নুত্র। এক এবং অনেক প্রভেদের নাম ব্চন। বচন ছুই প্রকার 
যথা একবচন ও বুবচন। 

ষে শব্দ এক মাত্র বস্ত বোধক বা একজাতি বোধক তাহা এক ব্চন। আর 

ঘষে শব্দ একাধিক্ক বস্ত ব! জাতি বোধক তাহা বহুবচন । যেমন বৃক্ষ একবচন এবং 

বুক্ষের! ব্হুব্চন। 

১১৭ সুত্র । প্রায় সমুদয় মূল শৰ'ই একবচন । নিম্ন লিখিত চারিবিধ উপায় 
বারা একবচনীস্ত শব্দ বহুবচনাস্ত হয়। 

(১) বিশিষ্যের পূর্বে বছ বোধক বিশেষণ স্থাপন দ্বারা । যথা সকল 
মনুষ্য, বাইশ বৎসর, ছুইথান ধুতী ইত্যাদি? 

(২) বিশিষ্ের পর ব্ছ বোঁধক বিশেষণ স্থাপন্ দ্বারা । যথা মনুষ্যগণ, 

সেনা সমূহ, কাধ্য নিচয় ইত্যাদি । 
(৩) বিশিষ্কের পুর্ব্বে সাধারণ বিশেষণ দ্বত্ব করিয়া । যথা ভাল ভাল 

ঝপড়, ছোট ছোট ঘর । 

(৪) বিশিষ্যে বিভক্তি যোগ দ্বারা; যথা মন্ুত্যেরা, পশুদিগকে, 

পক্ষীদের্ইত্যাদি। 
টাকা । প্রথম ও তৃতীয় প্রকারে যে সকল বিশিষ্য বনুব্চন হয়, তাহাদের 

পরেও বুব্চল্রে বিভক্তি হইতে পারে। কিন্তু তাদৃশ বিভক্তি যোগ প্রয়োজনীয় 
নহে। অর্থ উভয়তঃ নমান থাকে । যেমন “সকল মগুষ্য* বা “সকল মহুষ্যেরা” 

উভয় প্রকারেই লেখা যাইতে পারে এবং অর্থ উভয়েরই সমান। কিন্ত সংখ্যা 
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বাঁচক বিশেষণ পূর্বে থাকিলে তাহার পর আর বহুবচনের বিভক্তি হইতে পারে 
না। যেমন পাঁচ জন লোক, বাঁইশ বৎসর, স্থানে পাঁচ জন লোকেরা, বাইশ “বৎসর 
দিগেতে হয় না । আর দ্বিতীক্ব প্রকাঁরে যে সকল সংজ্ঞা বহুব্নাস্ত হয়, তাঁহাদের 

উত্তর আর কোন বহুবচনাস্ত বিভক্তি হইতে পারে না। যেমন মন্ুষ্যগণ দিগকে, 
বৃক্ষ সমূহূদের ইত্যাদি প্রকার পদ হইতে পারে না। 

মা 

বিভক্তি ৷ 

১১৮ হুত্র। অন্ত শব্দেরপ্সহিত সঙ্বন্ধ জাপনার্থে বিশিধ্য ও সর্ধনামের উত্তর 
যে সকল প্রত্যয় হয়, তাহাদের নাম বিভক্তি । 

১১৯ স্ুব্ল। বিভক্তি আট প্রকার যথা প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, 
পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী এবং অষ্টমী । প্রত্যেক প্রকার মধ্যে আবার এক বচন 
ও ব্হুবচনের বিভক্তি বিভিন্ন । 

বিভক্তি সমুহের আকুতি । 
নাম একবচন ৃ বহুবচন । 

প্রথমা ই রা 

দ্বিতীয়! কে,ক ধিগকে, দেক 

তৃতীয়া ত দিগেখ্, দেৎ 
চতুর্থী রে দিগেরে 

রি পঞ্চমী আখ দিগাং 

১. সা, র্ দিগের, দেব 
সপ্তমী * তে দিগেতে 
অষ্টমী ] র!! 
আলোচনা । সচরাচর বাঙ্গালা ব্যাকরণে বিভক্তির যেরূপ আকুতি লিখিত হয়, 

এই বিভক্তির আকৃতি তাহ! অপেক্ষা প্রচুর বিভিন্ন। এই বিভিন্নতার কারণ প্রকাশ 
কর! যাইতেছে । আমাদের দেশে সাঁধারণ সমিতি দ্বারা কোনরূপ সংস্করণ করিবার 

উপায় নাই। এরূপ স্থলে কৌন একজন যাঁহা করে তাহা! হিতকর হইলে তাহাতে 
দি 
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সম্মতি দেওয়া সকলেরই উচিত'। আমাদের দেশে কেবল এই অপায়েই অভাব 
পূরণ হইতে পারে । 

প্রথমার একবচনে “অ* বিভক্তি লেখা হইয়া থাকে কিন্তু সেই "অ+, বিভক্তি 
দ্বারা কোন ফলই হয় না। পক্ষান্তরে “ই* বিভক্তি সর্বদাই সমধিক উপকারী । 

“ই” সর্বনাম শব্দের উত্তর প্রকাশ থাকে এবং সকর্মক ক্রিয়ার কর্তাতে অনেক সময়ে 
প্রকাশ থাকে। তাহার দৃষ্টান্ত পরে প্রদত্ত হইবে । আদি ভাষায় প্রথমার একবচনে 
“সি” ভয়, তদসসারেও বাঙ্গাল। ভাষার “ই” প্রত্যয় হইলে অপেক্ষাকৃত এঁক্য থাকে । 

ঘিতীয়াতে “ক এবং “দেক” প্রত্যয় সচরাচর ব্যাকরণে লেখা হয় না। কিস্ত 
কথোপকথনে তাহ! প্রচলিত আঁছে। পরস্ত পদিগকে” বিভক্তি অতিশয় দীর্ঘ ও 

কর্কশ সুতরাং তাহা পদ্যে অব্যবহীধ্য অথচ “দেক” বিভক্তি সর্বত্র ব্যবহৃত 

হইতে পাঁরে। 

তৃতীয়ার কোন বিভক্তি না থাঁকাঁয়, তাহার বিভক্তি আমি নৃতন স্যষ্টি করিলাঁম। 
এই বিভক্তি মিষ্ট এবং প্রয়োগের উপযুক্ত । এ পর্য্যস্ত দ্যা, দ্বারা, কর্তৃক প্রভৃতি 

শব্দ সমুদ্র যৌগে তৃতীয়ার বিভক্তির কার্ধ্য করিতে হইত। এখনও সেই নিয়ম 

রহিত করিবার আবশ্টক নাই। স্েচ্ছাক্রমে উভয় নিয়মই অনুসরণ করা যাইতে 
পারে । 

পঞ্চমীর বিভক্তি :ন! থাকায়, সংস্কৃত পঞ্চমীর একবচনের বিভক্তি 
বাঙ্গালা প্রয়োগ করিলাম .এ পধ্যন্ত “হইতে” ও “থাকিয়া” 

এই ছুইটি অসমাঁপিকা ক্রিয়ার সাহায্যে পঞ্চমীর বিভক্তির কাধ্য করিতে হইত। 

এখনও সেই নিয়ম সম্পূর্ণ ত্যাগ করিবার আবশ্ক নাই । প্রয়োজন মতে উভয় 
প্রকারই প্রশ্মেগ হইতে পাবিবে। 

অষ্টমীতে ঠিক প্রথমার বিভক্তি লেখা হইত অথবা কোন বিভুক্তিই লিখিত 
হইত না । বিশেষ প্রয়োজন সাঁধক জন্য আমি সম্বোধক চিহ্ব যোগ করিয়৷ কিঞ্িং 

পরির্তন করিলাম । 

১২০ ুজ্ু। শব্দের সহিত বিভক্তি যোগ করা' কালে, শব্ধ ও বিভক্তির যে 

সফল পরিবর্তন হয তাহার নাম বিভক্তির প্রক্রিয়া ৷ , 

ধু পারমী ভাষার ' “দির” শবের অর্থ আরে ইত্যাদি। সেই দিগর শবে অস্ত্যু রকার 

ত্যাগ করিয়! দ্রিগ শব্দ বছুবচনের বিভক্তি জূপে ব্যবন্ধত হয় । 
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১২১ সুত্র । বিশিষ্যের সহিত বিভক্তি যোগে নিষ্ন লিখিত প্রক্রিয়া হয়। 

(১) অকাঁরাস্ত ও হলান্ত ভিন্ন অন্য শৰের উদ্তর “ই” কখন লৃপ্তু হয়। টি 

(২) অকারান্ত এবং হলন্ত শব্দের উত্তর কখন ই বিভক্তি লুপ্ত হয় 

কখন বা “এ” কার রূপে পরিবর্তিত হয়। তখন শব্দের অন্ত্য অ কার লোপ “হইয়! 

তাহার স্থানেই এ কার হয়। যথা লোক আসিল, বণিক বসিল, বাঘে ঘোড়া 

মারিযীছে, মুতে মহতলোক চিনিতে পারে ইত্যাদি। লোক এবং বণিক শব্দের 

উতর “ই” বিভক্তি লৌপ পাইয়ে অথচ বাঘ এবং মহৎ শবের উত্তর “ই” 

«এ» রূপে পরিবন্িত হইয়াছে । 
(৩) পরা” যোগে হলস্ত ও অকারান্ত শব্দের উত্তর "এ কারের আগম হয়। 

অকাঁর লোপ পায়! যথা মহত + বা -. মহতেরা, লোক + রা + লোকেরা 

ত্যাদি ॥ 
(৪) “ক” “৯ "রে "রত এবং তে” বিভ্তি যোঙগ ও হলস্ত এবং 

অকারন্ত শব্দের উত্তর ঠিক শ্রী রূপ “এ” কারাগম হয় যথা মহতেকঃ লোকে 

মহতের, লোকেতে ইত্যাদি । 

(৫) দ্িতীয়ার এক ব্চনের বিভক্তি “কে” এবং “ক” ক্লীবলিঙ্গ শব্দের 

উত্তর লোপ পায়। ঈদুশ স্থলে “ক* যৌগ হেতু হলস্ত এবং অ কারান্ত শব্দে 

. এ” কারের আগম হয় না। যথা তুমি বৃক্ষ কাট, আমি সরিৎ পার হই ইত্যাদি। 

এই স্থানে বৃক্ষ ও সরিৎ শবের উত্তর “কে” অথবা “ক” বিভক্তি লুপ্ত হইয়াছে। 

তক্জন্ প্র দুই শবের উত্তর "এ” কারাগম হয় নাই। 

(৬) যে খানে “আত” বিভক্তি শ্বরূপে যোগে করিলে শব অতি কর্কশ হয় 

বিশ্ব মূল শব নির্ণয় করা কঠিন হয়, তথীয় “আত” স্থানে পা” আদেশ করিতে 

হইবে। যথা স্ত্রী + আঁং লত জ্ীয়াৎ। মন্ত্রী + আঁৎস মন্ত্রীয়াৎ্, পরী + 

আঁৎ -০ পরীয়াৎ ইত্যার্দি। 

(৭) অ। কারাস্ত শব্দের উত্তর “তে” স্থানে বিকল্পে য়” হয়। যথা 

কলিকাতাতে বা কলিকাতায়, লতাতে বা লতায় ইত্যাদি। 
(৮) অকারান্ত ও হলস্ত পের উত্তর “তে” বিভক্তি স্থানে বিকল্পে “এ? 

হয়। তখন শবোর *ন্ত্য আঁকার লোপ পায়। যথা রামেতে বা রামে, 

মহতেতে বা মহতে ইত্যাদি। 
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(৯) অষ্টীর একবচন ভিন্ন অন্য সমুদায় বিভক্তি যোগে সংস্কৃত শবের অন্ত 
বধ? ও পবস্* স্থানে “বান্ত এবং “মত” ও "মস্ত স্থানে “মান হয়। যথা 
ডবৎ 4 ই» ভবান্, বলবৎ + কে - বলবাঁন্কে, বিদ্ষস্ + ৎ-2 বিশ্বানে, 
ধাম + দিগের ». ধীমান্দিগের পুমস্ + ইস. পুমান্ ইত্যাদি। 
(১৯) মহৎ শব্দ ই যোগে বিকল্পে মহান্ হয়। কিন্তু অন্তান্য বিভক্তি 

যোগে কোন পরিবর্তন হয় না। যথা মহৎ কে; মহতের ইত্যাদি। ,« | 
(১১) অষ্টমীর একবচনে ভিন্ন অন্যান্য বিভক্তি যোগে, শব্দের সস্তা 

অন্ত “ধ” এবং “অস্ঠ স্থানে আ হয়। যথা রেধস্ + ছে» বেধাকে, লঘু 
চেতস্ + র-- লঘু চেতার, যুবন্ + ৎ -যুবাৎ "পিতৃ + কে সু পিতাকে 
রাজন্ + রে -- রাজারে ইত্যাদি। কিন্তু বয়স্ শব্দের কোন পরিবর্তন হয় না। 
পরস্ত শব্দের অস্তে ঈয়স্ থাকিলে বিভক্তি যোগ কালে ঈয়স্ স্থানে ঈয়ান্ য়। 

(৯২) বিভক্তি যোগে শব্দের অস্ত্য বিসর্গ লোপ পায় এবং সমাজ শবে 
স্থানে সম্রাট হয়। যথা মনঃ + র - মনের, যশঃ + আত - যশাৎ, পাঁদশী: 
৮ কে - পাদশাকে ইত্যাদি । 

(১৩) বিভক্তির রর এবং ত পরে থাঁকিলে শের অন্ত্য অনুস্থাে স্থানে ঙ হয়। 
যথা সং + রা - সঙেরাঃ ভাং + ৎ - ভােৎ, টীং * র - টীঙের ইত্যাদি । 

কিন্তু অন্তঃ শব্দের অস্ত্য বিসর্গ লোপ পায় না বরং তাহার স্থানে র হয়। 
যথা অন্তঃ + ই -অস্তর, অস্তঃ ৮ র" অন্তরের ইত্যাঁদি। 

১২২ হুত্র। প্রথমীর বিভক্তি ছগে শবের যে প্রকার রূপ হয়, প্রকৃত 
বাঙ্গালা ভাষায় অষ্টমীর বিভক্তি যোগে ও ঠিক তন্রপ হয়। লেখ্য ভাষায় সঙ্থোধন 
জাপনার্থে শবের পরে সম্বোধন চিন্কু থাকে এবং সচরাচর তাহার পূর্বে একটা 
সম্থেধিন ঘোৌধক অব্যয় শব থাকে । অধিকস্ত কথ্য ভাষায় শবের অন্ত্য স্বর গত 
উচ্চারণ করিতে হয়। যথা-_ 

ছেধর্্ম! ওলোবামা! আরে ভাই! ওগো দাসী! ওহে বিধু! ওঃ 
বৌ! “ইত্যাদি। রর ূ 

কিন্ত আদিভাধায় সম্বোধনে সন্দের বিস্তর রূপান্তর হইয়া, থাকে। আর তদ্রপ 
সম্বোধন পদ বাঙ্গল! সাঁধু ভাষায় সচরাচর ব্যবহৃত হয়।' ভজ্জন্য সংস্কত সন্বোধন 
প্রক্রিয়া সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম । য্থা--- 
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(১) অকারাস্ত শব্ধ স্বরূপেই থাকে, কেবল অস্ত্য অকার গ্লুত হয়। 
বথা হে রাঘব! হে হৃর্য্য! হেকদম্ব! ইত্যাদি। 

টাকা! এখানে দৃষ্ব্য এই যে আদিভাষায় সর্বত্রই অস্ত্য অ কার প্রুত হয়। 
কিন্তু বাঙ্গাল! ভাষায় অধিকাংশ শব্দের অস্ত্য অ কার উচ্চারিত হয় না। তাদৃশ 
শের অস্ত্য অ কার প্লুত না হইয়া উপাস্ত স্বর পুত হয়। যেমনজ্ছ সূর্য্য! 
এই শব্দের উভয়'ভাষাতেই অন্ত্য অকার প্রত হইয়াছে অথচ হে রাঘব! এই 

শব্দেআদিভাষায় ব কারে ঘুক্ত অ কার প্রুত হয়ঃ কিন্ত বাঙ্গাল! ভাষায় ঘ কারে 

ুক্ত অ কার প্রত হইয়ী যায় এবং বকারে যুক্ত অকার লুপ্ত প্রায় থাকে। 

আলোচনা । কোন্ কোন্ শব্দের অন্ত্য অ কার উচ্চারিত হয় এবং কোন্ 

কোন্ শব্দে হয় না, তাহা বর্ণ প্রকরণে ১৮ সুত্র দেখ । 

(২) আ! কারস্ত স্্ীলিঙ্গ শের অন্ত্য আ স্থানে এ হয়। যথা হে দুর্গে! 
চণ্ডিকে ! প্রিয়ে ! ইত্যাদি । 

কিন্তু “অন্বা” শবে সম্বোধনে অন্থ ! হয়; অথচ অন্ত শব্দের সহিত সমাসাবদ্ধ 

থাকিলে, সাধারণ বিধির অনুসরণ করে। যথ! জগদন্বে ! বিশ্বান্থে! ইত্যাদি। 
টাকা । সংস্কতে আ কারাস্ত পুংলি্গ শব্দ নাই। 

(৩) ইকারাস্ত পুংলিঙ্গ শবের সম্বোধনে “ই* স্থানে এ হয়। যথা হে 
হরে!) হে মুরারে! ইত্যাদি। 

(৪) ঈ কারাস্ত স্ত্রীগিঙ্গ শব্দের সম্বোধনে অন্ত্য ঈ স্থানে ই হয়। যথা 
হে সখি! জননি ! ইত্যাদি। 

(৫) উকারাস্ত পুংলিঙ্গ শব্দের সন্বোধনে অস্ত্য উ স্থানে ও হয়। যথা 
হে সাধো ! হে প্রভো ! ইত্যাদি। 

(৬) উকারাস্ত স্ত্রীল্ঙ্গ শবের অন্ত্য উ স্থানে উহয়। যথা ওগো বধু!, 
ভো! সুত্র ! ইত্যাদি 

(৭) খকারাস্ত শবের অন্ত খ স্থানে সম্বোধনে অর্ হয়। সেই রু'বিসর্গ 

রূপে পরিবর্তিত হয়। যথা হে মাতঃ! হে পিতঃ! ছুহিভঃ। জামাতঃ ! 
ইত্যাদি। 

টীকা। সংস্কৃতে স্ত্রীলিঙ্গ' শব্ধ প্রায়ই দীর্ঘ স্বরাস্ত এবং পুংলিঙ্গ শব্ধ হলস্ত 

বা.হুম্থ গ্বরাস্ত। 
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» আলোচনা । বাঁঙগলাতে কোন শব্দের অস্তে অমিতিত স্বর থাকিলে অথব৷ 
একমাত্র স্বর বিশিষ্ট হ্ববাস্ত শবা হইলে, তাহাদের উত্তর রা, ক; ত, বু, রে, আত 

এবং তে বিভক্তি যোগ কালে বিকল্পে য় কারের আগম হয়। যথা কানাই+ রব! 
স্কানাইরা বা কানাইয়েরা, কশাই + ক -- কশাইক বা কশাইয়েক, তরী + ব 
স্ত্রীর বা জয়ের, মা + ৎ 7 মাত বা মায়ে ইত্যাদি। কিস্ত ষ কারের 
আগম যত কম করা যায় তাহাই ভাল । 

৯২৩ স্তর । শন্দেত্র সহিত বিভক্তি ষোগ করাকে ভাহার রূপ করা কহে ৮ 

(১) চষ্টান্ত। 
মনুষ্য শবের রূপ । 

বিভর্তি একবচন বহুবচন !. 
প্রথমা মনুষ্য বা মনুষ্য মনুষ্যের! 

দ্বিতীয়া মনুষ্যকে বা মনুষ্যেকে মনুষ্যদিগকে বা মনুষ্যদেক 

তৃতীস্বা মনুষ্যেৎ মনুষ্য দিগেৎ বা 
মনুষ্য দে 

চতুখী মনৃষ্যেরে মনুষ্য দিগেরে 
পঞ্চমী মনুষ্য মনুষ্য দিগাঁৎ 
যষ্টি মনুষ্যের মন্রষ্য দিগের বা 

মনুষ্য দের 
মন্গুষ্যেতে 

সপ্তমী ] মন্ষ্য দিগেতে 
বা মনুষ্য 

অষ্টমী মনুষ্য ! মনুষ্যেরা ! 

(২) দৃষ্টান্ত & 

রম! শব্দের রূপ । 

প্রথমা রমা _. প্বমারা। 
ছিতীয়! বূমাকে বা! রমাঁক রমাদিগকে বাঁ রমাদেক। 



চতুখী 

পঞ্চমী 

সপ্ুমী 
অষ্টমী 

প্রথমা 

ঘ্িতীয়া 
তৃতীয়া 
চতুখী 

পঞ্চমী 

সপ্তমী 
অষ্টমী 

প্রথম। 

তৃতীয়! 

চতুখী 
পঞ্চমী 

সগুমী 

অষ্টমী 

ভাষ! বিজ্ঞান । ৪৭ 

রমাৎ, রমাদিগেৎ বা! বমাদেৎ। 

রমারে বমাদিগেরে । | 

বমাৎ রমাদিগাঁচ। 

রমার রমাদিগের বা রমাদের । 

রমায় বা! বমাতে বম দিগেতে। 

বূম। ! রা রুমে ! বমারা ! 

(৩) দৃষ্টান্ত । 

পাড়ে শবের বপ। 

পাঁড়ে পাড়ের! 

পাঁড়েকে ব৷ পাড়েক পাড়ে দিগকে রা পুড়ে থেক 

পাঁড়েৎ পাড়ে দিগেৎ ব৷ পাঁড়ে দেৎ 

পাঁড়েরে পড়ে দিগেরে 

পাঁড়ে য়াৎ পাঁড়ে দিগাঁৎ 

পাড়ের পাড়ে দ্রিগের বা পাড়ে দেবু 

পাঁড়েতে পাঁড়ে দিগেতে 

পাড়ে ! “পড়ে বা! 

(৪) দৃষ্টান্ত । 

গে শবের রূপ ! 

গো৷ গোরা বা গোয়েরা 

গোকে বা গোক গৌঁদিগকে বা গোঁদেক 

গো গোদ্দিগেৎ বা গোদেৎ 

গোজে গোদিগেরে 

গবাঞ্ গোদিগাৎ 

গোর বা গোয়ের গোর্দিগের 

গোতে গোদিগেতে 

গো! গো বা 1, গোয়ের৷ 
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(৫) ছৃ্টান্ত। 
ভগবত শব্দের রূপ । 

প্রথম ভগবান্ত ভগবানের 
ছিতীয়া ভগবানকে & ভগবান্দিগকে & 

তৃতীয়. ভগবানেৎ ভগবান্দিগেৎ & 
চতুথী ভগবানেরে ভগবান্ দিগেরে 
পঞ্চমী তগ্বানাৎ ভগবান্ দিগাুৎ 
ষষ্ঠ ভগবানের ভগবান দিগেরু & 
সপ্তমী ভগবানে, ভগবানেতে ভগবান্ দিগেতে 
অষ্টমী ভগবন্ ! ভগবানেরা ! 

টিপ্পনী । ফ্বুমস্ত অকারাস্ত শব্দ মনুষ্য শব্দের ন্যায় নিশ্পন্ন হয়। আ, এ 

এবং ওকাবাস্ত সমস্ত শব্দই রমা, পাড়ে এবং গে! শবের ন্যায় নিষ্পক্ন হ। 
সমস্ত বং ও বস্ ভাগান্ত শব্বই ভগবৎ শবের ন্মায়। এই পাঁচ দৃষ্টান্তের সহিত 

১২১ এবং ১২২ স্থাত্র শ্রীক্য করিলে সমুদায় শব্ঘই সাধন করা যাইতে পারিবে 
এজন্ত আর অধিক দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল না। 

উনার 

শি 

কারক । 

১২৪ হুত্র। বিশিষ্য ও সর্বণামের সহিত ক্রিগ্সার যে সম্বন্ধ তাহার নাম 

কারক। কারক ছয় প্রকার (১) কর্তা (২) কর্ম (৩) করণ (৪) সম্প্রদান 

(৫) অপদান (৬) অধিকরণ। 

' ১২৫ সুত্র। অন্য শব্দের সহিত বিশিষ্য ও সর্ববণামের যে সম্বন্ধ তাহার নাঁম 

উপকারক ৷ উপকারক ছুই প্রকার । যথ! (১) সম্বন্ধ (২) সম্বোধন! 
১৬ সুত্রে। বিভক্তি গুলি, কারক এবং উপকারক প্রকাশক চিন্ু মা্র। 

'আালোচনা। সংস্কৃত ও তছুৎপন্ন ভাষা ভিন্ন অপর সমস্ত ভাবাম বিভক্তি 

এবং কারক অভিন্নরূপে লিখিত হয়। কিন্তু তাহ। অযৌক্তিক কারণ ক্রিয়ার 
জনক যে শব্ধ তাহারই নাঁম কর্তী। সুতরাং সেই শব্দে যে কেনি বিভক্তি: যোগ 
হউক ক্রিয়ার জনক হেতু তাহাকেই কর্তা বলিতে হইবে। বিভক্তি পরিবর্তন হেতু 
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কারক পরিবর্তিত হইতে পারে না। কিন্ত ইংবেজী পার্সী প্রভৃতি ভাষায় কারক 
ও বিভক্তি অভিন্ন হেতু, বিভক্তি পরিবর্তন হইলেই, অতি অযৌক্তিকরূপে কারক 
পরিবন্তিত হইয়। থাকে । যেমন “বাম রাব্ণকে বিনাশ করিয়াছেন” এবং 

“রাঁব্ণ বামে বিনষ্ট হইরাছে” এই ছুইটী বাক্যেরই একই অর্থ। কেবল প্রকাশ 

করিবার রীতির বিভিন্নতা মাত্র । সংস্কৃতি এই উভয় বাঁক্যেই বাম কর্তী এবং 

রাঁবণ কর্দদ। 'িস্ত ইংরেজী প্রভৃতি, ভাষায় উক্ত প্রথম বাক্যে রাম শব্ধ কর্তা 
এক্রং রাবণ শব কন্ম আর দ্বিতীয় বাক্য বাঁবণ কর্ত। এবং বাঁম কন্ম। অথচ 

উভয় বাঁক্যেই রুম ঈব্ধ ক্রিয়ার জনক! 

১২৭ স্থাত্র। ক্রিয়ার জনক যে শব্দ তাহাই কর্তা । যথা! হুবি পুস্তক পড়ে 
এই বাক্যে হরি শব্দ পড়ে ক্রিমার কর্তা । 

১২৮৯ সুত্র । কর্তবাচা ক্রিয়ার কর্তীতে প্রথমার বিভক্তি হয়। বথা 

“কোন্ জন কি না কবে পেটের জালায় ্ 

লোঁকে বলে থিদে পেলে বাঁঘে মাঁটা খাঁয়।” 

এই গ্লোকে জন, লোকে এবং বাঘে শব্দ কর্তৃবাচ্য ক্রিয়ার কর্তা জন্ত তাহাদের 

উত্তর প্রথমার বিভক্তি হইয়াছে । 

১২৯ সুত্র । কর্ধবাচ্য ক্রিয়ার কর্তীতে তৃতীয়ার বিভক্তি হয়। যথা 

'বুক্ষ ফলেৎ শোভিত হইল” এই বাক্যে ফলে শব্ধ “শোভিত হইল” এই কর্মবাচ্য 

ক্রিয়ার কর্তা হেতু তাহাতে তৃতীঘ্মার বিভক্তি হইয়াছে । 
১৩০ স্তৃত্র। ভীববাচ্য ক্রিয়ার কর্তাতে যষ্ঠির বিভক্তি হয়। যথা পবামের 

আহার হইল* এই ব।ক্যে রামের শব্দ “আহার হুইল” এই ভাববাচ্য ক্রিস্ার রত 
জন্য তাহাতে ষঠির বিভক্তি হ্ইয়াছে। 

টিগ্নী। ক্রিয্লার বাঁচ্য কাঁহাকে বলে তাহা ক্রিয়া অধ্যায়ে প্রকাশ হইবে। 
১৩১ স্থৃত্র । যদি কৌন শব্ধ ক্রিয়ার লক্ষ্য থাকে তবে সেই লক্ষ্যকে কর্ম 

বলে। ( অনেক ক্রিয়া অকর্ম্মক অর্থাৎ তাহাদের কর্ম থাকে না)। যথা হরি 
পুথি পড়ে' এই বাক্যে পুথি*শব্ধ লক্ষ্য করিয়া পাঠ ক্রিয়া হওয়াতে পুথি শব্দ কণ্ম। 

১৩২ "সুত্র ৷ কর্তৃবাঁচ্য ও ভাঁববাচ্য ক্রিষ্কার ক্দের উত্তর দ্বিতীয়! হয় । যথা 

"রাম হবিকে ডাঁকিল ; রামের হরিকে ডাকা! হইল”। এই ছুই বাক্যে হরিকে 
শব্দ কর্ম জন্য তাহাতে দ্বিতীয়ার বিভক্তি হইয়াছে । 

প 



৫০ বাঙ্গলা ব্যাকরণ । 

১৩৩ স্ত্র। কর্মবাচ্যে কর্মে প্রথমা হয়) যথা “হম্তী সিংহেৎ বিনষ্ট 
হইমাছে' এই বাক্যে হস্তী শব্ধ কর্বাচ্য ক্রিয়ার কম্ম জন্য তাহাতে প্রথমার 
বিভক্তি হইয়াছে । 

টাকা । অবর্মক ক্রিয়ার কম্মবাচ্য নাই। 
২ টীকা। কর্মবাচ্য ক্রিয়ার কর্মের উত্তর যখন প্রথম! হয় তখন “ই বিভক্তি 

সর্বদাই লোপ পায়। কখন 'ই” স্থানে “এ হয় না। 

১৩৪ সুত্র। কর্ড! যদি ক্রিয়! উতপদিন বিষয়ে কাহারে! সাহার্য্য , গ্রহণ 
করে তবে সেই সহকারী শব্দের করণ আখ্যা হয়। «করণে ভৃতীয়ার বিভক্তি হয়। 
যথা বাজ! সৈন্যেৎ দুর্গ অবরোধ করিলেন” এই বাক্যে সৈশ্তেৎ শব্দ করণ। 

টিপ্লণী। কবণের অন্য নাম গৌণকর্তা । যেখানে একই বাক্যে কর্তী ও 
করণ :উভয়ই থাকে, তখন মূল কর্তাকে মুখ্য “কর্তা এবং করণকে. গৌণ কর্তা 
বলে। যথা উপরি লিখিত বাক্যে “রাজা” শব্দ মুখ্য কর্তী এবং £সন্যেৎ শব্ধ 

গৌণ কর্ত(। 

টাকা । শবের উত্তর দিম্বা, দ্বারা, কর্তৃক প্রভৃতি অব্যয় শব্দ যোগে ও সেই 
শবের করণের ভাব প্রকাশ করা যায়। তাঁদুশ স্থলে দিয়া॥ ছারা, কর্তৃক প্রভৃতি 

শবকে অব্যয় শব্ধ জ্ঞান না করিয়া, তৃতীয়ার বিভক্তি জ্ঞান করিতে হয় যথা । 
“রাজ। সেনা দ্বার] ছুর্গ অবরোধ করিলেন” এই বাক্যে “সেনা দ্বার” কথাটিকে 
একই শব্দ জ্ঞান কবিতে হইবে এবং তাহাকে গৌণ কর্তা বলিতে হইবে । 

১৩৫ হ্ত্র। যাহাকে ব! যছুদ্দিশ্ে দান বা নমস্কার করা যায় তাহার সম্প্রদান 

সংজ! হয়। সম্প্রদানে চতুর্থীর বিভক্তি হয়। যথ|! “রাম হরিরে পুস্তক দিল* 
এই বাক্যে হরিরে শব্ধ সন্প্রদান কারক । 

: টীকা'। দীনার্থক সম্প্রদানের পর আর একটি কর্ম থাকে কিন্তু নমস্কারার্থক 
সম্প্রদানের পর আর কোন কর্ম থাকে না। 

১৩৬ হুত্র। যাহা হইতে ক্রিয্া উৎপন্ন হয়, অথচ সেই ক্রিয়া উৎপাঁদন বিষে 
তাহার কোন চেষ্টা বা ক্ষমতা প্রকাশ না| পার, তাহাকে অপাদান বলে। যথা 
বৃক্ষাৎ পত্র পড়িল এই বাক্যে বৃক্ষাৎ শব অপাদান কাঁরক হইয়াছে বটে অথচ সেই 
ক্রিয়। উৎপাদন বিষয়ে বৃক্ষের কোন চেষ্টা বা! ক্ষমতা নাই। 
অপাদানে পঞ্চমীর বিভক্তি হয় । 
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টাকা । যেখানে ক্ষমতা বা চেষ্টা প্রকাশ পায় সেখানে পঞ্চমীর বিভক্তি যুক্ত 
খাকিলেও শব্দকে গৌণ বা মুখ্য কর্তী বলিতে হইবে । তাহাকে অপাদান বলা যায় 
না) যথা "গোপাল স্থচিকাৎ বস্ত্র বিদারণ করিল” এই বাক্যে স্চিকার বিধারখ 

করিবার ক্ষমত! থাঁকা হেতু তাহাকে গৌণ কর্তা জানিতে হইবে 
১৩৭ হুত্র। ক্রিয়ার আধারে অধিকরণ কারক হয় এবং তাহাতে “সপ্তমী 

বিভক্তি হয় । যথা 'জলে মংস্ত আছে এই বাক্যে জলে শব “আছে? ক্রিয়ার 

আধার হেতু তাহাকে 'অধিকরণ কারক বলিতে হইবে । 
১৩৮ সুত্র। বিশিষোর স্হিত অন্ত বিশিষ্য, উপসর্গ বা আপঙ্গিক শব্দের সন্বস্ক 

প্রকাশ হইলে প্রথম শব্দকে সম্বন্ধ উপকারক বলা যায়। সম্বন্ধে যষ্ির বিভক্তি 
হয়। যথা রামের হাত, শ্রমের প্রতি, বৃক্ষের নিকট ইত্যাদি । 

একই শবে একই সময়ে নান! অর্থে সন্বন্ধ উপকাঁরক হয়। যথা ব্লামের ( অর্ধি- 

কৃত) পুথি, বিদ্যাসাগরের ( তদ্রচিত ) পুথি, বড় দোকানের ( তত্র বিক্রিত ) 

পুথি, পরীক্ষার ( তজ্জন্ নির্ধি্ট) পুথি, লাল কাগজের (তাহাতে সিথিত ) পুথি 
ইত্যাদি । 

১৩৯ সুত্রে ॥ রোঁদনে ও আহ্বানে বিশিষ্য সম্বোধন উপকারক প্রাপ্ত হয়। 

সম্বোধনে অষ্টমীর বিভক্তি হয়। যথা হে কৃষ্ণ! হা বিধাতঃ ! হে মাতভূ্ত 
ভাবিনি! ইত্যাদি । 

জিতল 

বিবক্ষা! | 

১৪* সুত্র। যে কারকে যেবাঁচ্যে যে বিভক্তি হওয়। উচিত তাহার অন্যথার 

নাম বিব্ক্ষা । কর্তাঃ কর্ম করণ ও সম্প্রদান কারকে বিবক্ষা বাঙ্গাল! ভাষায় প্রচলিত 

আছে। অন্ত কারকে বিবঙ্ষ। প্রচলিত নাই। যেমন কর্তায় “আমাকে যাইতে 
হইবে” এই বাক্যে বিবক্ষা হইয়া 'আমার' শবের পরিবর্তে "আমাকে" ব্যবহৃত 
হইয়াছে । আমি শব্ধ ভাববাচ্য ক্রিয়ার কর্তা সুতরাং তাহার উত্তর যঠি হওয়া 

উচিত। যষ্টির পরিবর্তে দ্বিতীয়ীর বিভক্তি যোগ হওয়াতে বিবক্ষা! দোষ হইয়াছে । 

টাগনণী। যে সকল বিবক্ষা সর্বত্র প্রচলিত তাহ! লিখিলে নিন্দা! নাই বটে কিন্ত 
যথাসাধ্য পরিবর্জনীয়। 

বিবন্ধণ পগ্ভেই অধিক প্রচলিত । 
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সর্ববণাম । 
১৪১ সুজ্স। বিশিষ্যের বারষ্বার পুনরুক্তি নিবারণ জন্য যে সমস্ত শব্দ তৎপরি- 

বর্তে ব্যবহৃত হয়, তাহাদের নাম সর্বণাম। 

১৪২ স্ুত্র। সর্বণাম সাতটি! যথা আমা, তোমা, যাহা, তাহা, ইহা, 

উহা, কাহা | | 
আদি ভাষায় এই সাতটকে যথাক্রমে অদ্মদ, যুদ্মদ, যদ, তদ এতদ্ অন 

এবং কিম্ বলে। সমাঁস কালে এই সকল শবের স্থানে মত ত্বৎ, হত, তত, এপ্ডৎ, 

অস্ এবং কিং হয়) মত, ত্বত, যত, তৎ এবং এতৎ শব বাঙ্গালাতেও ব্যবহৃত হয়। 

১৪৩ সুত্র । সর্ণাম যে বিশিষ্য শবের পরিবর্তে প্রযুক্ত হয়. তাহাকে তাহার 

মূল পদ বা মাতৃপদ্ বলে। 

১৪৪ সুত্র ।€ সর্বণীমের পরিচয় কবিতে হইলে তাহার লিঙ্গ, বচন,পপুরুষ এবং 

কারক বলিতে হয় । 
১৪৫ স্থাত্র। মাতৃপদে ষে লিঙ্গ থাকে সর্বণীমে ও সেই লিঙ্গ হয়। পুংলিঙ্গে ও 

স্ত্ীপিঙ্গে সর্ধণামের কোন ভিন্নতা নাই। আমা ও তোমা শব্দের ক্লীবলিঙ্গ নাই। 
অন্তান্ সর্ধণাম পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গে একরূপ এবং ক্লীবলিঙ্গে ভিন্নরূপ প্রাপ্ত হয়। 

টীকা । অগ্রাণী বোঁধক শব্কে ও কখন কখন রূপকে বক্তা ও শোতা রূপে বর্ণন 
কর! যায়। এইরূপ স্থলে সেই শব্দকে বান্তি বোধক জ্ঞান করিয়া! তাহাকে সত্রীলিঙ্গ বা 

পুংলিঙ্গ কল্সিত হইয়া থাকে । এই কল্পিত £ অবস্থ। (তেই আমা ও তোম! শব্ধ নিজ্জীব 

বস্তুতে প্রযুক্ত হয় ন্ুবা নিজ্জীবের পরিবর্তে এই ছুই সর্বণাম অপ্রযুজ্য । 
১৪৬। সর্বণামের ও ছুই বচন। মাতৃ পদে যে বচন থাকে সর্বণামেও সেই 

বচন হয়। 

টীকা । কিন্তু যখন অনেক একবচনাস্ত শব্দের পরিবর্তে একমাত্র সর্ববণাম হয়, 
তখন তাঁহা বনবচনাস্ত হইরা থাকে। যেমন “রামশ্যাম ও হরি এখন আসিয়ছে 
কিন্তু তাহার! শী্রই যাইবে” এই বাক্যে তাহারা শব্দ রাম, শ্টাম.ও হরি শবের পরি- 

বর্তে ব্যবহৃত হওয়ায় বছবচনান্ত হইয়াছে । টু 
৯৪৭ লুক্জ। বূর্ববণামে উত্তম, মধ্যম ও প্রণ্ম এ তিন পুরুষ আছে। 
১৪৮ সুত্র । যে বলে বা লেখে সে উত্তম পুরুষ। 
১৪৯ সত্ব! যাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলে ব! লেখে, মে মধ্যম পুরুষ । 
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১৫০ স্থাত্র। অপর সমস্তই প্রথম ক্ষুরুষ * 
১৫১ কুত্র। কেবল “আমা” শব্ধই উত্তম পুরুষ । তোমা! শব এবং অষ্ঠান্ত 

অদ্ত্যক্ত ব্যক্তি মধ্যম পুরুষ । অন্য সমস্ত শব্দই প্রথম পুরুষ । 

সর্ববণামের রপ। 

৮৫২ সুত্র। বিশিষে! যেরূপ বিভক্তি ও কারক হয় সর্বণামেও তদ্রপ হয়। 

কিন্তু সর্ববাঁমে অষ্টমীর*বিভ্তক্তি যোগ হয় না এবং তাঁহার সম্বোধন উপকাঁরক নাই । 

১৫৩ সুত্র। সর্বণীমের ঈহিত বিভক্তি যৌগ হওয়াকে তাহার রূপ হওয়। কহে। 
সেইবপ সন্্রমার্থে সমানার্থে এবং তুচ্ছার্থে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয়। 

বিজ আমা শবের রূপ। 

সমানার্থে । 

একবচন বহুবচন 

প্রথমা আমি আমরা 

দ্বিতীয়া আমাকে, আমাক আমাদিগকে, আমাদেক 

তৃতীয়া আমাৎ আমাদিগেৎ, আমাদেৎ 

চতুর্থী আমারে আমাদিগেরে 
পঞ্চমী আমা আমাদিগৎ 

ষষ্ঠ আমার, মম  * আমাদিগের, আমাদের 

সপ্তমী  আমাতে, আমার আমাদিগেতে 

* অধুনা কোন কোন বৈমাকরণ ইংরেত্রীর অনুকরণে উত্তস মধ্যম ও প্রথম পুরুব স্থলে 

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষ লিখিয়! থাকেন । কিন্তু তাদৃশ পরিবর্তনে অনাবস্কক গোলযোগ 

বৃদ্ধি হয়৷ 
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১৫৫ স্্। আম! শব্দের রূপ । 
তুচ্ছার্থে 

প্রথমা মুই মোরা 
ছ্িতীয়া মোকে, মোঁক মোদিগকে, মোদেক 
তৃতীয়া মোৎ মোদিগেং, মোদেৎ 

চতুর্থী মোরে [. মোদিগেরে 

পঞ্চমী মোয়াৎ, মবাৎ মোদিগাৎ 

ষষ্ঠ মোর মোধিগের, মোদের 
সপ্তমী মোতে মোদিগেতে 
টিগ্ননী। পন্তে এই প্রকাঘ রূপ সমানার্থে ও প্রযুক্ত হয়। 

আলোচনা । বিশেষ সন্তরমার্থে তোমা” শের পরিবর্তে আপনা” শব্দ ব্যবহৃত 
হয়। এই “আপনা” শব্দ পারসী, “আপনে শব্দের অপত্রশ । সংস্কৃত “আত্মন্, 
শঙের অপভ্রংশে আপন বা! আপনা শব ও বাঙ্গাল! ভাষায় প্রচলিত আছে । কিন্ত 
এই উভয় প্রকার আপন! শব্দ সম্পূর্ণ ভিন্নার্থক । প্রথম প্রকার আপনা শব্ধ সংস্কৃত 
ঘভবত শব্দের তুল্যার্থক, দ্বিতীয় প্রকার আপন! শব্ধ নিজ অর্থ প্রতিপাদক । 

ওতে ৩9 

১৫৬ সআজ। .তাম। শব্দের সন্ত্রমার্থক রূপ । 
প্রথমা . আপনি আপনার! 
হিতীয়া আপনাকে, আপনাক আপনাদিগকে, আপনাদেক 

তৃতীয়া আপনাৎ আপনা দিগেখ আপনাদেৎ 
চতুঘী আপনারে আপনা দিগেরে 

পঞ্চমী আপনাঁৎ আপন! দিগাৎ 

ষষ্ঠ আপনার, স্বাপনকাৰ আপনাদিগের, আপনাদের 
সগুমী আঁপনাতে, আপনায় আপনাদ্দিগেতে 
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তোম। শব্দের সমানার্থক রূপ । 
একবচন বহুবচন 

প্রথম! তুমি তোমরা! 

দ্বিতীয়া তোমাকে, তোমাক তোমাদিগকে, তোমাদেক 
তৃতীয়া (তামাঁৎ তোমাদিগেত্, তোমাদেই 

চতুর্থী তোমারে , তোমাদিগেরে 

' পঞ্চমী তোমাৎ তোমাদিগাৎ 

ষ্ঠী ভৌমার, তব তোমাঁদিগের, তোমাদের 
সপ্তমী তোমাতে, তোমায় তোমাদিগেতে 

তুচ্ছার্থে তোমা শব্দের রূপ । 
একবচন বহুবচন 

প্রথম! তুই তোরা 

দ্বিতীয়া তোকে, তোক তোদেক 
তৃতীয় তোৎ তোদেৎ 
চতুর্থী তোরে ... তোদিগেবে 

পঞ্চমী তবাৎ তোদিগাৎ 
ষ্ঠ তোর তোদের 
সপ্তমী তোতে তোদিগেতে 

১৫%। যদ বা যাহা শব্দের সন্ত্র মার্থক রূপ । 
একবচন বহুবচন 

প্রথমা যিনি বাহার! 

দ্বিতীয়া ধাহীকে াহাদিগকে, ধাহাদেক 
তৃতীয়া ধাহাৎ ধাহাদিগেৎ 

চতুর্থী বাহারে বাহাদিগেরে 
পঞ্চমী বাহাৎ বীহাদিগাঁৎ 



৫৬ 

সপ্তমী 

দ্বিতীয়। 

তৃতীয়া 

চতুর্থী 
পঞ্চমী 

সপ্তমী 

১৫৮ । 

প্রথম 

তৃতীয়! 
চতুর্থী 

*পঞ্ষমী 
ষষ্ঠী . 

সঞ্চমী 

'বাঙ্গলা ব্যাকরণ । 

একবচন 

ধাহার, যস্ত 

ধাহাতে 

বহুবচন 

বাহাদিগের, ধাহাদের 

ধাহাদিগেতে! 

যদ্ বা যাহা শব্দের সমানার্থক রূপ |,” 

একবচন বহুবচন 

যে যাহারা 
যাহাকে, যাহাঁক যাহাদিগকে, যাহাদেক 

যাহাং যাহাদিগেৎ 

যাহারে ষাহাদিগেরে 

যাহাৎ যাহাদিগাঁৎ 

যাহার যাহাঁদিগের, যাহাদের 

যাহাতে যাহাদিগেতে 

যদ্ শৰের ভূচ্ছার্থক নাই । 

তদ্ ব! তাহা শব্দের সম্মনার্থক রূপ । 

একবচন 

তিনি 

তাহাকে, তাহাক 
তাহাৎ 

তাহারে 

তাহা 

তাহার, তন্ত 

তাহাতে 

০০ 

বহব্চন 

তাঁহার! 

তাহাদিগকে, তা হাঁদেক 

তাহাদিগেৎ 

তাহাদিগেরে 

তীহাদিগাৎ 

, ভাহাদিগের, তাহাদের . 

তীহাঁদিগেতে 
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তদ্ শব্দের সমানার্থক রূপ । 

একবচন বহুবচন 

প্রথমা সে তাহার! 

দ্বিতীয়া তাহাকে, তাহাক তাহাদিগকে, তাহ।দেক 
তৃতীয় তাহাৎ তাহা দিগেৎ 

চুতুথী তাহারে" তাহাঁদিগেরে 
পঞ্চমী অহাৎ তাহাঁদিগাৎ 

যী হাহার তাহাদিগের, তাহাদের 

সপ্তমী তাহাতে তাহাদিগেতে 
তদ্ শবের তুচ্ছার্থক নাই । 

১৫৯। এতদ্ বা! ইহা শব্দের সম্মানার্থক রূপ । 
এেকবচন বছব্চন 

প্রথমা ইনি ইহারা 
দ্বিতীয়! ই্াকে .. ইহীদিগকে, ইহাঁদেক 

তৃতীয়া ইহাৎ ইহাঁদিগেৎ 
চতুর্থী ইহাবে ইহাদিগেরে 

পঞ্চমী ইই(ৎ ইহাদিগাৎ 

ষ্ঠী ইহার ইহাদিগের, ইহাদের 

সপ্তমী ইহাতে ইহাদিগেতে 

ইহ শব্দের সমানার্থক রূপ। 
একব্চন বহুবচন 

প্রথমা এ, এই ইহারা, এরা 

দ্বিতীয় ইহাকে, ইহাক ইহাঁদিগকে, ইহাঁ্দেক 

তৃতীয়া ইহাৎ ইহাধিগেৎ 
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ৃঁ একবচন ব্ছুবচন্ 

চতুখী ইহারে ইহাদিগেরে 
পঞ্চমী ইহাৎ ইহাদিগাৎ 
য্ঠী ইহার, অন্ত ইহাঁদিগের, ইহাঁদের 
সশ্মী ইহাতে ইহাদিগেতে 

এতদ্ শৰের তুচ্ছার্থক দ্ূপ নাই। 

১৬০। অদস্ বা উহা শব্দের সম্মানার্ঘে রূপ 

একবচন বহুবচন 

প্রথমা উমি উহবীরা 
দ্বিতীয়া। উহাকে, উঠাক  উহীদিগকে 

তৃতীয়! উষনীৎ উহ্বাদিগেৎ 

চতুর্থী উহারে উহাঁদিগেরে 

পঞ্চমী উহাৎ উহীর্দিগাৎ 

যা উহার উষ্ঠাদিগের, উহাদের 

সপ্তমী উহাতে উহাদিগেতে 
উতর সেরে 

উহ! শব্দের সমানার্থক রূপ । 
একবচন বছুব্চন 

প্রথমা এ উহারা, ওরা 

অপর সমস্ত বিভক্তি যোগে সম্মানার্থক রূপের তুল্য, কেবল হ কারে" চন্দ্রবিন্দু 

থাকে না। 
উহা! শৰের তুচ্ছার্থক রূপ নাই। 

১৬১) কিম্ বা কাহা খবের সম্মানার্ঘে ও সমানার্ধে তুলা কূপ হয় যথা-- 
একবচন বহুবচন 

প্রথমা কে কাহারা 
অন্ঠান্টি বিভক্তিতে যাহা শব্দের সমানার্থক রূপ সদৃশ । 

কেৰল "যাহা” স্থানে “কাহা” হয় এইমাত্র বিভিন্নতা। 



ভাষ! বিজ্ঞান । ৫৯ 

কিম্ বা কাহা শব্ধ তুচ্ছার্থক রূপ । এইরূপটি কেবল ক্লীব লিঙ্গেই ব্যবহৃত হয়। 
একবচন বহুবচন 

প্রথমা কি কিকি 

দ্বিতীয়া কি কিকি 

তৃতীয়া কিসেং কিসেৎ কিসেৎ 4 

চতুথী কিসে কিসে কিসে 

পঞ্চমী কিসাং কিসাং কিসাঁৎ 

্ঠি কিসের কিসের কিসের 
সপ্তমী কিসে কিসে কিসে 
১৬২ চাত্র। সর্বণামে অইমীর বিভক্তি যোগ হয় না। কিন্তু গানে তোমা ও 

কাহা শব্দের সমাঁনার্থক রূপের পৰু “হে” “রে” প্রভৃতি সম্বোধক শব্দ যোগ করিবার 

রীতি আছে । যেমন-_ 

(১) তুমি হে নিঠুর বড়। (২) কে হে তুমি গুণাকর । 

বিশেষণ । 
১৬৩৩ । বিশিষ্বা ও সর্ধণাঁমের গুণ, সংখ্যা এবং আয়তন প্রকাশক শব্দের নাম 

"বিশেষণ | যেমন সুন্দরী কন্তা, পাঁচ জন, দীর্ঘ বর্ণন! ইত্যাদি । 

প্রাচীন বৈয়াকরণ গণ বিশেষণ শব্ষ গুলিকে কেবল বিশিষ্যের গুণ প্রকাশক 
বলিতেন। কিন্তু অনেক সময়ে বাক্য মধ্যে বিশিষ্য প্রকাশ থাকে না তৎপরিবর্তে 

সর্ববণাম মাত্র থাকে । একপ স্থলে প্রাচীন পণ্ডিত গণ, উক্ত সর্বণাম যে বিশিষ্বের 
প্রতিহূ, সেই বিশিষ্বের বিশেষণ বলিতেন। কিন্তু আধুনিক বাঙ্গালী ও ইংরেজ 
বৈয়াকরণেরা তাহা সঙ্গত বোধ করেন না। যে বাক্যে বিশিষ্য প্রকাঁশ নাই, 
আধুনিক পত্ডিতগণ তাদৃশ স্থানে, বিশেষণ শব্দ গুলিকে বিশিষ্য স্থলীয় সর্ধনামেরই 
বিশেষণ বলেন । আমার ও সে মতই যুক্তি যুক্ত বোধ হয়। যেমন “তিনি যেমন 
বিদ্বান তেমনি বুদ্ধিমান্* এই বাক্যে বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ শ্দ্বয়কে তিনি শব্দের বিশেষণ 

বলাই সুব্ধা জনক। ঈৃশ স্থলে তিনি শব্দটি যে বিশিষ্ের প্রতি সেই শব্দটি 
অন্ত বাঁক্য হইতে উদ্ধার করিয়! উক্ত বিশেষণ দুইটিকে তাঁহারই বিশেষণ বলিতে 
গেলে অত্যন্ত অন্ুবিধা হয়। 



৬০ বাঙ্গালা ব্যাকরণ । 

১৬৪ সুত্র । বিশেষণ শব্দ যে যে শব্দের বিঃশষক তাহাঁরই লিঙ্গ প্রাপ্ত হয়। 

১৬৫) স্ত্র। বিশেষণ শব্দের পরিচয় করিতে তাহা কোন শব্দের বিশেষক তাহাই 
দেখাইতে হয়। 

১৬৬ ুত্র। বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষণের বিভক্তি বচন বা পুরুষ নাই । বিশেষণ 

বিশিষ্যের লিঙ্গ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যদি ভিন্ন ভিন্ন লিঙ্গীয় বু পদের একমান্র বিশেষণ 

থাকে তবে সেই বিশেষণে পুংলিঙ্গের আকুতি হয়। যথা-রামেরর স্তর হজ কন্ঠা 

দাঁস দাসী সকলেই সদাশয় ইত্যাদি । 
১৬৭ নুত্র। যেখানে ছুই ব| তরধিক শব একত্রে অন্য শব্দের গুণ বাঁচক হয় 

সেই স্থানে উক্ত একত্রীকৃত শব্ধ সমূহকে সমাসাবদ্ধ এক শব 'জ্ঞান করিতে হইবে । 

“ছুই হাত কাপড়” “সাড়ে পাঁচ সের দুধ” এই ছুই বচনে “ছুই হাত” 

শবটিকে একটি মাত্র বিশেষণ শব জ্ঞান করিতে হইবে। এরূপ “সাড়ে পাচ সের” 
শব্দ ও একটি মাত্র বিশেষণ শব ব্লিয়। গণ্য । 

ক্রিয়া! । 

১৬৮ সুত্র । অবস্থান ও কাঁধ্য প্রকাশক শবের নাম ক্রিয়া। যথা আছি, 

থাকে, ধরে, খায়, হইল ইত্যাদি 
১৬৯ সুত্র। ক্রিয়ার পরিচয় করিতে তাহার ভাগ, প্রকার, ভাব, কাল্, বাচ্য 

এবং পুরুষ বলিতে হয়। রি 

ক্রিয়ার ভাগ। 

১৭০ সুত্্র। সমস্ত ক্রিয়া সমাপিকা ও অসমাপিকা এই ছুই ভাগে ব্ভিক্ত। 

১৭১ স্থত্র। যে ্ত্িয়! দ্বার! বাক্য সমাপ্ত হয় তাহার নাম সমাপিক! ক্রিয়া 

যেমন করিলাম্ দেখ, যাইবে ইত্যাদি । 
১৭২ সুত্র । যে ক্রিয়া বাক্য সমাপ্ত করিতে পাবে নাঃ যাহার পর এক ৰা 

তদর্থিক সমাপিক ক্রিয়া বাক্য পমাপন জচ্য প্রয়োজনীয় তাহার নাম অসমাপিকা 

ক্রিয।। যথ। করিয়া, দেখিলে, হইতে ইত্যাদি । 

১৭৩ সুত্র । অসমাপিকা ক্রিয়ার ভাব, পুরুষ ও বাচা নাই। সুতরাং তাহার 

পরিচয় জন্য কেবল প্রকার ও কাল বলিতে হয় । 
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ক্রিয়ার প্রকার । ৃ 

১৭৪ কুত্র। অসমাপিকা ক্রিয়ার তিনটি প্রকার খা! অকর্মক, .সকশ্মক এবং 

দ্বিরর্মক । অবর্ম্ক ক্রিয়ার কেবল কর্তা কে তাহাই দেখাইতে হয়। সকন্মক ও 
ঘ্িকর্মক ক্রিয়ার কর্তী এবং কন উভয়ই দেখাইতে হয়। 

১৪৫ সুত্র। অসমাপিকা! ক্রিয়ার ছুইটি কাল মাত্র যথ| সাধারণ ও নিষ্ঠয সাধারণ 

অসমাঁপিক। ক্রিগীর দ্বিত্ব করিলেই *নিত্য অসমাপিক! হয় যথা করিয়া করিয়া, 
দেখিতে দেখিতে ইত্যাদি নিত্য অসমাপিকা ক্রিয়া । কিন্তু “ইলে' বিভক্তি যুক্ত অস- 
মাপিকা ক্রিয়ার দবিত্ব হয় না সুতরাং তাহার নিত্যত্ব অসম্ভব। যেমন করিলে ও 

দেখিলে প্রভৃতি ক্রিয়ার দ্বিত্ব হয় না সুতরাং নিত্য ও হয় না। 
১৭৬ সুত্র । সমাঁপিক। ক্রিয়ার ও অকর্মক সকর্ত্মক ও দ্বিকম্্ক এই তিন প্রকার । 

ক্রিয়ার ভাব । 
১৭৭ সুত্র। ক্রিয়ার ছুটি ভাব যেমন সাধারণ ও অন্ুজ্ঞা । 

৯৭৮ স্থত্র। অনুজ্ঞাতে উত্তম পুরুষ ও প্রথম পুরুষ নাই । ভূতকাল নাই। 

ক্রিয়ার বাচ্য। 
১৭৯ সুত্র । ক্রিয়ার বাঁচা তিনটি যথা কর্তৃবাচ্য, কম্ধবাচ, ও ভাববাঁচা । 

১৮০ স্ত্র। যে বাক্যে কর্তাই প্রধান লক্ষ্য, সেই বাক্যের ক্তিয়াকে কর্তৃবাচ্য 

ক্রি বলে যথা আঁমি বসি, তুমি হাত ধর ইত্যাদি । 

১৮১ সুত্র । যে বাক্যে কশ্মই প্রধান লক্ষ্য তাহার ক্রিগ্াকে কন্মবাচ্য ক্রিয়া 

বলে। কম্ম বাচ্য ক্রিম়্ার কর্তা অনেক সময়ে প্রকাশ থাকে না। কর্ম বাচয 

মূল ক্রিয়ার ধাতুতে ক্ত প্রত্যয় হস এবং ভূ ধাতুর যোগে ক্রিয়ার রূপ হয়। যথা 

(১) সিংহেৎ অশ্ব হত হইল (২) অশ্ব হত হুইল, কিন্তু আরোহী পদত্রজে 
পলাইল। £ 

ইহার (১) উদাহরণে সিংহেৎ শব্দটি কর্ম বাঁচ্য ক্রিয়ার কর্তা হেতু তাহাতে 
তৃতীয়ার বিভক্তি হইয়াছে, অশ্ব শব্দ কন্ধ এবং প্রধান লক্ষ্য জন্ত তাহাতে প্রথমার 
বিভক্তি যোগ হইয়াছে । মূল ক্রিয়! হন্ ধাতুতে কত প্রতায় হইয়া “হত” শব হইয়াছে 



৬২ বাঙ্গাল ব্যাকরণ । 

এবং ভু ধাতুতে ইল প্রত্যয় হইয়া “হ্ত' শব্দের পর স্থাপন করত ক্রিয়ার রূপ 

স্পূরণ হছে ূ 
(২) দ্বিতীয় উদাহরণে “হত হইল" ক্রিয়ার কর্তী কে তাহা প্রকাশ নাই। 

অশ্ব শব্ষ কর্ম এবং প্রধান লক্ষ্য এজন্য তাহাই মাত্র প্রকাশ আছে এবং 

তাহাতে প্রথমার বিভক্তি যোগ হইয়াছে। মূল ক্রিয্বা হন্ ধাতুতে ক্ত প্রত্যয় 
হইয়া “হত” শব্দ হইয়াছে তৎনঙ্গে ভূ ধাতৃৎপন্ন “হইল'' শব্দ যোগ হন্ ক্রিয়ার 

রূপ হইয়াছে। 
১৮২ সুত্র। ষে বাক্যে ক্রিয়াই প্রধান লক্ষ্য তা “বাক্যের ক্রিয়ার নাম ভাঁববাঁচা 

ক্রিয়া। ভাববাচ্ ক্রিয়ার কর্তাতে ষষ্টির ব্ভিক্তি হয়, কর্দে দ্বিতীয়াঁর বিভক্তি হয় 

কিন্তু তাহা কখন প্রকাশ থাকে কখন বা অপ্রকাঁশ থাকে । মূল ক্রিয়ার ধাতুর উত্তর 
ওয়া কিংবা “ইতেঃ প্রত্যয় হয় এবং প্রারশঃ ভু ধাতুর সাহায্যে তাহার রূ৭ করিতে 
হয় যথা আমার খাও্যা হইল, তোমার চিঠি লেখা হইয়াছে, রামের যাইতে হইবে 

ইত্যার্ি। (১) ইহার প্রথম উদাহরণে “আমার” শব্দ কর্তা; দ্থাঁওয়া হইল" 

ভাঁববাচ্য ক্রিয়া ; কন্্ অর্থাৎ কি খাওয়া হইল তাহা প্রকাশ নাই। (২) দ্বিতীয় 
উদ্দাহরণে “তোমার” শব্দ কর্ত।, “চিঠি' শব্দ কর্ম ; “লেখা হইল” ভাব্বাচ্য ক্রিয়া। 

(৩) তৃতীয় উদাহরণে “রামের” শব্ধ কর্তা এবং “যাইতে হইবে” অকশ্মক 

ক্রিয়া । 

ক্রিয়ার পুরুষ ৷ 
১৮৩ কুত্র। ক্রিয়ার তিনটি পুরুষ যথা উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ এবং 

প্রথম পুরুষ । 
(১) যে ক্রিয়ার কর্তা “আমি” শব তাহাই উত্তম পুরুষ। (২)যে ক্রিয়ার 

কর্তা “আপনি” শব্দ তাহা! সম্মানার্থক মধ্যম পুরুষণ (৩) “তুমি” শব্দ যে ক্রিয়ার 

কর্তা তাহ! সমানার্থক মধ্যম পুরুষ। (৪) “তুই” শব ষে ক্রিম্নার কর্তা তাহা 
ভূচ্ছার্থক মধ্যম পুরুষ। “তাহা! শব্দ যে ক্রিয়ার কর্তা তাঁহা! সমানার্থক প্রথম পুরুষ। 

(৬) অপর সমস্ত ক্রিয়াই সমানার্থক প্রথম পুনথষ। 
১৮৪ সৃত্র। বাঙ্গীল! ভাষায় এক ব্চনে ও বহছবচনে ক্রিম্নার কোন প্রভেদ হয় 

না । তজ্জন্ঠ ক্রিয়ার “বচন” নাই। 
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ক্রিয়ার কাল। 
১৮৫ হুত্র। ক্রিয়া যে সময়ে কৃত হয় তাহার নাঁম ক্রিয়ার কাঁল। সেই কাল 

প্রধানতঃ তিনটি যথা ভূত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ । 
১৮৬ হুত্র। ভূত কাল ছয় প্রকাঁর যথা শুদ্ধ, সামীপ্য, নিত্য, অসম্পূর্ণ 

অনিশ্চিত এবং অতিভূত। 
১৮৭ সুত্ধণ বর্তমান কাল চারি প্রকার যথা শুদ্ধ, অসম্পূর্ণ, নিত্য এবং প্রবৃত্ত । 

' ১৮৮ স্থত্র। ভবিষ্যৎ কাল ছুই প্রকার থা! শুদ্ধ ও নিত্য । 
১৮৯ সুত্র! যাহা বিগৃত কালে করা হইয়াছে তাহা! শুন্ভূত কাল। 
১৯৯ সুত্র। যাহা অব্যবহিত পূর্বে করা হইয়াছে তাহ! সামীপ্যতৃত কাল। 
১৯১ সুত্র । যাহা বিগত কালে সর্বদাই করা হইত তাহা নিত্যতৃত। 
১৯২'কুত্র। যে কার্য করা হইয়াছে কিন! মনে নাই ? ষদি ক্লুরিয়া থাকি তবে 

গত কালেই করিয়াছি, তাহাই অনিশ্চিত ভূত কাঁল। 
১৯৩ সুজ | যে ক্রিয়ার বিগত কালে আরম্ভ ব! উদ্যম হইয়াছিল কিন্তু সম্পূর্ণ 

হয় নাই, তাহা অসম্পূর্ণ ভূত। য্থ! করিতেছিলাম, পড়িতেছিলেন ইত্যাদি । 

১৯৪ সুত্র। যে ভূত কালীয় ক্রিয়া অন্য ভূত কালীয় ক্রিয়ার পূর্বে সম্প্ 
হুইয়াছে, তাহা অতিভূত। ঘথ! করিয়াছিলাম, রি ইত্যাদি। 

১৯৫ স্তত্র। বর্তমান কাল চারি প্রকার যথা শুদ্ধ, অসম্পূর্ণ নিত্য 

এবং প্রবৃত্ত । 
১৯৬ সুত্র । যে ক্রিয়া সকল কালেই সমান প্রযুজ্য অথবা যাহা কোন রীতি 

বা নিয়ম প্রকাশ করে তাহ! শুদ্ধ বর্তমান কালীয় ক্রিয়!। যথা রৌপ্য হয় শ্বেত 
বর্ণ, তির্ধত দেশে বনু পুরুষে এক স্ত্রী বিবাহ করে, দোষ করিলে দণ্ড হয় ইত্যাদি 

বাক্যে হয়, বিবাহ করে, দণ্ড হয় ক্রিয়া শুদ্ধ বর্তমান । 

(২) যে ক্রিয়। কৃত হইতেছে অথচ সম্পূর্ণ হয় নাই, তাহা! অসম্পূর্ণ বর্তমাম। 
যেষন করিতেছি, খাইতেছ ইত্যাদি । 

১৯৭ স্থত্র। যে ক্রিয়া অভ্যাস প্রকাশ করে তাহা নিত্য বর্তমান। য্থ 

করিয়। থাকি, হইয়! থাকে ইত্যাদি। 
১৯৮ সুত্র । যে ক্রিয়া প্রবৃত্তি প্রকাশ করে অথচ তাহার সমাপ্তি পর্য্স্ত 

প্রকাশ না করে তাহা প্রবৃত্ত বর্তমান। যথা করিতে থাঁকি, হইতে থাঁকে ইত্যাদি । 



৬৪ বাঙ্গালা ব্যাকরণ । 

১৯৯ সুত্র । ভবিষ্যৎ কা ছুই প্রকার শুদ্ধ এবং নিত্য । 
(১) যেক্রিয় আগামী সময়ে হইবে তাহা শুদ্ধ ভবিষাং কাল। যথা যাইব, 

করিব ইত্যাি। 

(২) ষে ক্রিয়া ভাবী কালে আরম্ত হইয়! চলিতে থাকিবে তাহা! নিত্য ভবিষ্যৎ 
যেমন কৰ্ধিতে থাকিব. যাইতে থাকিব ইত্যাদি। 

টীকা । ইতিহাসে এবং পদ্ভে কখন কখন ভূত কালীয় ক্রিয়ার পরিবর্তে বর্তমান 
কালীয় ক্রিয়া ব্যবস্ৃত হয় এইরূপ ব্যবহারকে ক্রিয়ার ব্যভিচার কহে। বিবক্ষার 

স্তায় ইহাও মার্জনীয় দোঁষ। 
(নার যার 

ব্রিয়ার বিভক্তি বা! গণপ্রত্যয়ু । 

২৯৯ স্তর ॥ ক্রিয়ার প্রকার, ভাব, পুরুষ, কাল প্রকাশ জন্ত তাহাঁতে যে সকল 
প্রত্যয় হয় তাহার নাম ক্রিয়ার বিভক্তি বা গণপ্রত্যয় । 

২০১ হুত্র। ধাতুর সহিত বিভক্তি যোগ করাকে ক্রিয়ার রূপ কর। কহে। 

গণপ্রত্যয় সমুহের আকৃতি । 

২*১ সুত্র। সমাঁপিকা ক্তিয়া॥ সাধারণ ভাব। ভূত কাল। 

শুদ্ধ। "* সামীপ্য। নিত্য । 

উত্তম পুরুষ ইয়াছি ইলাম, ইন্থু ইতাম 

সম্মীনে ইয়াছেন ইলেন ইতেন 

্দগ[ সমানে ইয়াছ ইলে। ইত 

তুচ্ছে ইয়্াছিদস ইলি ইতি 
সম্মানে টিশ্নছেন টিলেন টিতেন * 

পু? সমানে ইয়াছে ইল ইত 

* মধ্যম পুরুষের ও প্রথম পুরুষের সম্মানার্থক ক্রিয়া ঠিক একই রূপ হয়। তজ্ন্থ বঙ্গীয় 

ূরধব বৈয়াকরপগণ উক্ত দুই স্থানে ঠিক একই বিভক্তি লিখিয়াছেদ। আমি তাহাদের পার্থক্য 

জাপনার্থ একটি ট যোগ করিয়া দিলাম । এই ট্ সর্বত্রই লোঁপ পাঁয়। যথা কৃ+ইয়াছেসম্ 
করিয়াছেন ; কৃ+ টিয়াছেন "করিয়াছেন ? ইত্যাদি | 



ভাষা বিজ্ঞান । ৬৫ 

অসম্পূর্ণ । অনিশ্চিত। অতিভত। 
উত্তম ইতে ছিলাম ইয়া থাকিব ইয়৷ ছিলাম 

সম্মানে ইতে ছিলেন ইয়। থাকিবেন ইয়! ছিলেন 
মধ্যম সমানে ইতে ছিল! ইয়া থাকিব! ইয়া ছিলা 

তুচ্ছে ইতে ছিলি ইয়া থাকিবি ইয়। ছিলি * 
শ্মানে টিতে ছিলেন, টিয়া থাকিবেন টিয়া ছিলেন 

সমানে ইতে ছিল ইয়া থাকিবে ইয়া ছিল 

২০৩ স্ুত্র। ভূত কান্ধে অসমাঁপিক ক্রিয়াতে “ইয়া” প্রত্যয় হয়। পুরুষ ও 

কাল ভেদে তাহার ভিন্নতা হয় না। বাস্তবিক অসমাপিক। ক্রিয়ার পুরুষ, ভাব, 

এবং কালের অংশ ভেদ নাই । কৃ, ভূ, এবং চল্__ধাতুর উত্তর “ইয়া” স্থাসে 
বিকলে “অত হয়। যথা করিয়া বা করত, হইয়! বা! হওত, চলিয়াঞ্বা চলত। 

২০৪ সুত্র। ভূত কালের অন্ুজ্ঞা ভাব নাইি। 
১০৫ সুত্র। অন্ুজ্ঞা উত্তম ও প্রথম পুরুষে হয় নী। কেবল মধ্যম পুরুষেই 

অন্ুজ্ঞ! হয়। 
টাকা । মধ্যম পুরুষের সন্মানার্৫থে এবং প্রথম পুরুষের সগ্তানার্থে প্রত্যয়ের কোন 

ভিন্নতা ছিল না । আমি তাহাদের ভিন্নতা প্রকাশার্থে প্রথম পুরুষের সম্মানে ট 
যোগ করিয়া দিলাম । ট্ ভাগ সর্বত্রই লোঁপ পায় সুতরাং মধ্যম পুরুষের সন্কানে 
এবং প্রথম পুরুষের সম্মানে সর্বত্রই ক্রিয়া পদ* সমান হয়। তজ্জন্য ক্রিয়ার 
রূপ করা! কালে মধ্যম পুরুষের সন্ত্রমার্থক ক্রিয়া লিখিত হইবে না। উত্তম ও 
প্রথম পুরুষে সমানার্থক ও তুচ্ছার্থক ক্রিয়ার পার্থক্য নাই। এজন্ঠ তাহাদের 
ভুচ্ছার্থক পদ লেখা! হইবে নাঁ। কিন্তু লিখিত না হইলেও তাহাদের অস্তিত্ব বুঝিয়া 
লইতে হুইবে। 

টি 



৬৬ 

্ঁ 

২০৬ সুত্র । সমাপিকা। 

উত্তম পুরুষ 
সম্মানে 

মধ্যম পুরুষ সমানে 

তুচ্ছে 
সন্ানে 

থম হাব 
উত্তম পুরুষ “ 

* সম্মানে 

মধ্যম? সমানে 

তুচ্ছে 
সম্মানে 

প্রথম” 
সমানে 

বাঙ্গল! ব্যাকরণ । 

গণপ্রত্যয়ের আকৃতি । 

সাধারণ ভাব । বর্তমান কাল। 

শুদ্ধ। অমম্পূর্ণ 
ই ইতেছি 
এন ইতেছেন* 
অ ইতেছ 
ইস্ , ইতেছিস্ 
টেন , টিতেছেন 

এ ইতেছে 

নিত্য । প্রবৃত্ত । 
ইয়া থাঁকি ইতে 'থাঁকি 

ইয়া থাকেন ইতে থাকেন 

ইয়া থাক ইতে থাক 

ইয়া থাকিস্ ইতে থাকিস্ 

টিয়া থাকেন টিতে থাঁকেন 

ইয়া থাকে ইতে থাকে 

২০৭ সুজ্র। বর্তমান কালে সর্বত্রই অসমাঁপিক! ক্রিয়াতে “ইতে” প্রত্যন্থ হয়। 

প্রকার পুরুষ ও কাল ভেদে কোন পরিবর্তন হয় না । যথা করিতে, খাইতে ইত্যাদি । 
২০৮ সুত্র। শুদ্ধ ও প্রবৃত্ত বর্তমানে অনুজ্ঞা ভাব হয়, কিন্তু অসম্পর্ণ ও 

নিত্য বর্তমানে অনুজ্ঞা হয় না। পরস্ত অন্তজ্ঞার উত্তম পুরুষ নাই এবং অসমাপিকা 

ক্রিয়ার অনুজ্ঞা হয় না। 

সম্মানে 

'মধাম সমানে 

তুচ্ছে 

অন্ুভ্ঞা | 

শুদ্ধ বর্তমান । 
উন 
ও 

্ 

* প্রবৃত বর্তমান।। 

ইতে থাকো! 

ইতে থাক্ 



ভাষা বিজ্ঞান । ৬৭ 

ৃ সম্মানে ট্ন টিতে থাকুন 
প্রথম 

ুচ্ছে উক্ ইতে থাকুক্ 
টাকা। প্রত্যয়ের আগ্ভি “টু” ভাগ লোপ পায়। সুতরাং মধ্যম পুরুষের ও 

প্রথম পুরুষের সন্মানার্থক ক্রিয়ার কোন ভিন্নতা থাকে না। 
২০৯সুত্র। খকারাস্ত ধাতুর “খ” স্থানে গণপ্রত্যয় যোগে “অনু” হয় 

অন্যান স্বরাস্ত ধুর উত্তর গণপ্রত্যয়ের “এ” স্থানে "ম* হয়। যথা ₹+ই+ 
করি, ধ+ট্-্ধর্, য1+ এন্যাঁয় খা+ এম্খায় ইত্যাদি । 

গণপ্রত্যয়ের আকৃতি । 

২১০ সুন্র। সমাপকা সাধারণ ভবিষ্যৎ কাঁল। 

শুদ্ধ। নিত্য | 
উত্তম পুরুষ ১ইব ইতে থাকিব 

মধ্যম সম্মানে ইবেন ইতে থাঁকিবেন 
সমানে ইবা ইতে থাকিব! 

মধ্যম 
তুচ্ছে ইবি ইতে থাঁকিবি 
সম্মানে টিবেন * টিতে থাঁকিবেন 

প্রথম 
সমানে বে ইতে থাঁকিবে 

২১১ সুত্র । সর্ব প্রকার ভবিষ্যৎ কালে অসমার্পিক! ক্রিয়াতে “ইলে” প্রত্যয় 

হয়। প্রকারাদি ভেদে পরিবন্তন হয় না। 

টীকা । অসমাপিকায় অনুজ্ঞা ভাব নাই এবং অসমাপিক! ক্রিম্বার কাল সর্বদা 
স্থির থাকে ন৷ পরবর্তী সমাপিক৷ ক্রিয়ার আশ্গত্য হেতু ভূত কালী অদ্মাপিক! 
ক্রিয়া ও ভবিষ্যৎ অর্থ প্রকাশ করে এবং ভবিষ্যৎ কালীয় অসমাপিকা ও ভূতব! 
বর্তমান অর্থ প্রকাশ করে। 

প্রত্যয়ের আস্য ও অন্ত্য টু ভরবে লোপ পায়। বাস্তবিক ট ভাগ কেবল বিভিন্ন ৮! 
প্রত্যয়ের আরতি সামগ্রন্থ নিবারণ জন্যই ব্যব্হৃত হয় মাত্র । 

দেন 



৬৮ বাঙ্গলা ব্যাকরণ । 

২১২ হুত্। অনুজ্ঞায় গণপ্রত্যয়ের আকৃতি | 

শুদ্ধ ভবিষ্য। নিত্য ভবিষ্যৎ । 
সম্মানে ইবেন ইতে থাঁকিবেন 

মধ্যম পুরুষ 4 সমানে ':  ইও ইতে খাঁকিও 
তুচ্ছে টিস্ টিতে থাকিস্ 

ক্রিয়ার রূপ |. 

২১৩ সুত্র । ক্রিয়ার রূপ ছুই প্রকার (১) বিশুদ্ধ ও বিমিশ্র। 

(১) ফে ক্রিয়ার বণ করিতে হইবে তাহার ধাতুর উত্তর গণপ্রত্যয় যোগ 

করিলে, ক্রিয়ার বিশুদ্ধবরূপ হয়। ৃ্ 

(২) ধেৌঁক্রিরার রূপ করিতে হইবে, তাহার ধাঁতুতে “অনট্* করিয়া! সেই 
শব্দের পর অন্ত ক্রিয়া বসাইয়া রূপ করার নাম বিমিশ্রিত বা সহকৃত বূপ। যেমন 
গমন কৰি, ভ্রমণ করিয়াছি, সেবন করিতাম ইত্যাদি। 

আলোচন! 1 বাঙ্গালায় অনেক ক্রিয়ার স্বাভাবিক বিশুদ্বরূপ অপ্রচগিত। 

কতক ক্রিয়ার কোঁন কোন কালে বিশুদ্ব্ূপ আছে আর অন্ঠান্ত কালে নাই । যেমন 

'গম্” ধাতুর ভূত কালে বিশুদ্ববূপ আছে কিন্তু বর্তমানে ও ভবিব্যতে নাই। “ছু 
ধাতুর বিমিশ্ররূপ কদাচিৎ দেখ। যায়। ক্ষ এবং “পার” ধা অন্ত ক্রিয়ার সহিত 

মিলিত না হইলে কোন অর্থ হয় না । 

গন্ধ অপেক্ষা পদ্ছে ক্তিস্বার বিশুদ্ধ রূপ অধিকতর দেখা যায়। পগ্ে অনেক 

মময়ে অধিক কথ! অল্প শব্দে লিখিতে হয় । তজ্জন্ট পঞ্ধে বিশুদ্বর্ূপ অতি প্রয়ো" 
জনীয় ॥ পরস্ত ক্রিগ্ার বিশুদ্বরূপ অধিকতর তেজস্বী জঙ্ক পদ্ে অতি আবশ্টুক। 
সমুদায় ক্িম্নারই বিশুদ্ধ ূপ থাকা উচিত। বিশুদ্ববূুপের অভাঁবই বাঙ্গালা র্চনার 

নিশ্তেজত্বের কারণ । যে সকল ক্রিয়ার বিগুদ্বরূপ নাই তাহা ক্রমে ক্রমে ব্যবহার 
করা 3উঁচিত। ঘদিও প্রথমে তাহ! ভাল না লাগে পবে ক্রমশঃ ভাল লাগিবে এবং 

তাহীৎ পদ্য রচণাস়্ প্রচুর উপকারী হইবে। মাইকেল মধুণ্ছদন দত্ত এই কারণে 
, অগত্যা! অনেক ক্রিয়ার বিশুদ্ধরূপ নৃতন স্থষ্টি করিয়া* গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার 

কয়েকটি দোষ হইয়াছিল। তিনি স্থানে স্থানে ক্রিয়াবাচক বিশিষ্যের উত্তর বিভক্তি 
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যোগ করিয়া ক্রিয়ায় বিশুদ্বূপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যেমন “প্রদানিলা” স্তুতিলা 
ইত্যাদি। বিভক্তি ধাতুর উত্তপ্ন যৌগ হইয়! ক্রিয়ার রূপ হয়। ক্রিয়াবাঁচক বিশিষ্যেব 
উত্তর ক্রি্নার বিভক্তি যৌগ হইতে পারে না। সুতরাং উ সকল স্থানে “প্রদিল!” 
"্তবিলা” ইত্যাদি হওয়া! উচিত। 

২১৪ স্থত্র। সমুদয় ধাতুই বাঙ্গালা ও সংস্কৃতে সমান কিন্তু বিভদ্কি যোগ 
কালে ধাতুর অনেকুষ্পরিবর্তন হইয়া থাকে । খ কারান্ত ধাতুর অন্ত্য খ স্থানে 

“অর্, হয় এবং তাহা হলন্ত ধাতুর স্যার (নষ্পন্ন হয়। অন্থান্ত ধাতুর মধ্যে নিয়লিখিত 
রূপ পরিবর্তন হইয়া থকে । যথা 

ধাতু । পরিবর্তন । ধাতু । পরিবর্তন । 
অস্ আছ: ঝম্প, ধাপ 

আ+গম, আস্ জা জান্ 

আ+নী আন্ ছি ছিড়, 
অগ্র+স্থ আঁগুয়া ক্রুট, ট্ট্ 

উৎ+ডাঁ উড়, তাড়, তাড়! 
উৎস্থা উঠ, দশ, দেখ. 

কথ, কহ. ছুহ্ দোহা 
কম্প, কাপ, দা দি 
ক্রম কাদ ধ্যে ধেয়! 

কর্ণ, কাট নী নি, ল 

ক্ কাড়, ৃর্ভ, নাচ্ 

কুল, কুড়, পঠ পড়, 
খাদ্ খা পৎ পড়, 

খন্ খুঁড়, পৰি+ধা পর 
গৈ গা পৃচ্ছ পুচ্ছ 

ট ঘুড়, প্র+ক্ষিপ। ফেক 
ছন্দ ছাদ, ছা প্র+ইর্ গঠা 
বন্ধ, বাধ, বৃ বল্ 

বৃ ৰা, মুড, মুড়, 
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ধাঁডু। পবিবর্তন | ধাতৃ। পরিবর্তন। 
- প্র+ বিশ, পশ. মু, মুছ, 
বঞ্চ বীচ, মিশ্র দশ. 
বাদ্ বাজা যুজ যুড়, 
বাঁধ, , বাঝা, বাঁঝ, যুধ যুঝ 
ভঙ্গ, ভাঙ্গ, রন্ধ ক বাঁধ 
ভূ হ রক্ষ, রাখ, 
হ্স্ হাস্ যি লাফ 
হন্ হাঁ ষ্ঠ লুঠ, 
শ্ গুন্ শী ৬০ 
সং+ক সার্ সা ব্য 
ফট ফুট যায়, র্দ্ 
শ্কার্ কর্ সা না 

অন্ঠান্ত ধাতুর কোন পরিবর্তন না হইয়া একেবারে বিভক্তি যোগ হয়। 
অসংস্কৃত শব্দ হইতে |যে সকল ক্রিয়া উৎপন্ন তাহাদের বিশুদ্ধরূপ নাই। যথা 
গ্রেপ্তীর করি, হিসাব করি, হাজির হই, সমন্ করি, :রেজেষ্টরী করি, পাঁস্ হই, 
ফেস, হই ইত্যাদি । 

ছি. 

ভূ (হ) ধাতুর উৎপন্ন ক্রিয়ার রূপ । 

২১৫ সুত্র । কর্তৃবাচ্য ভূত কাল। 

পুরুষ । শুদ্ধ। সামীপ্য ॥ নিত্য । 
উত্তম হইয়াছি হইলাম, হইন্গ হইতাম 

« ( সমানার্থে হইয়াছ হ্ইলা! হ্ইতা 
নত £ ভুছছার্থে হইযাছিস. হইলি' হ্ইতি 
দি অন্মানে হইয়াছেন হইলেন , হইতেন 

লমানে হইয়াছে হইল হইত 
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ভূ (হ) ধাতুর উৎপন্ন ক্রিয়ার রূপ । 
কর্তৃবাচা--ভূত কাল। 

পুরুষ অসম্পূর্ণ অনিশ্চিত 
উত্তম হইতে ছিলাম হইয়! থাকিব 

এ ন্ে্চ হইতে ছিল হইয়া থাকিব 

* ভুঙছার্থে হইতে ছিলি * হইয়া! থাকিবি 
সম্মানে ছইতে ছিল্লেন হইতে থাকিবেন 

৬ সমাঁনে হইতে ছিল হইতে থাকিবে 

২১৬ সুত্র কর্তৃবাচ্য-_বর্তমান কাল। 

৭৯ 

অতি ভূত। 
হইয়া ছিলাম 

হইয়া ছিল! 

হইয়া ছিলি 

হইয়া ছিল 

পুরুষ শুদ্ধ বর্তমান অসম্পূর্ণ নিত্য বর্তমান প্রবৃত্ত বর্তমান । 
উত্তম হই হুইতেছি হইয়া থাকি হইতে থাঁকি 
চি হও হইতেছ ' হইয়া থাক হইতে থাক 

সস 

টব হইস হইতে ছিস্ হইয়া থাক্ হইতে থাক্ 
হন হইতে ছেন হইস়া থাকেন হইতে থাকেন 

প্রথম 
হয়. হইতেছে হইযটথাকে হইতে থাকে 

ভূ (হ) ধাতুর রূপ । 
২১৭ সুত্র । কর্তৃবাচ্য--ভবিদ্যৎ কাঁল। 

পুরুষ শুদ্ধ ভবিষ্যৎ নিত্য ভবিষ্যৎ 
উত্তম হইব হইতে থাকিব 

সমানে হইবা হইতে থাকিব! 
মধ্যম 

ভুচ্ছে . হইবি হইতে থাঁকিবি 
ৃ সম্মানে হইবেন হইতে থাঁকিবেন 

প্রথম 
সমানে হইৰে হইতে থাঁকিবে 



নই বাঙ্গাল ব্যাকরণ । 

অনুজ্ঞা। 

২১৮ সুজ। শুদ্ধ বর্তমান প্রবৃত্ত বর্ধমান 

আপনি হন হইতে থাকুন 
তুমি হও হইতে থাকো! 
তুই হ হইতে থাক. + 
২১৯ সুত্র । সমস্ত স্বরান্ত ধাতুর রূপ কবিতে এই ভূ 

করিতে হয় । 
০০ 

ক (কর্) ধাতুর রূপ। 
২২৬ সুত্ক। কর্তবাচ্য--ভূত কাঁল। 

পুরুষ শুদ্ধ সমীপ্য 

উত্তম করিয়াছি কবিলামঃ করিন্ু 

করিয়াছে করিলা 

্ করিয়াছিস্. করিলি 
করিগ়্াছেন করিলেন 

রম? করিয়াছে. করিল 
আহত সকক্াতিররেত তি 

পুরুষ অসম্পূর্ণ অনিশ্চিত 
উত্তম করিতেছিলাম করিয়া থাকিব 

করিতে ছিল৷ করিয়া থাকিব! 
মধ্যম 1 

রর করিতে ছিলি করিনা! থাকিবি 

করিতে ছিলেন করিয়া থাকেন 

৮ করিতে ছিল কৰিয়! থাঁকে 
০০১০৩১১১১০১ 

৪ 

(হ) ধাতুর অনুসরণ 

নিত্য ভূত 
কন্িতাম 

করিতা 

করিতি 

কৰিতেন 

করিত 

অতি ভূত 
. করিয়! ছিলাম 

করিয়া ছিলা 

করিয়া ছিলি 
করিতে থাকেন 

কৰিতে থাকে 
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২২১ শ্বন্ত্র। রু( কর্) ধাতুর বর্তমান কালীয় রূপ। কর্তৃবাচ্য। 

পুরুষ শুদ্ধ অসম্পূর্ণ নিত্য বর্তমান প্রবৃত্ত বর্তমান। 
উত্তম করি করিতেছি করিয়া থাকি করিতে থাঁকি। 

কব করিতেছ করিয়| থাক কবিতে থাক । 

করুসু করিতেছিস করিয়া থাকি” করিতে থাকিস্। 
করেন করিতেছেন * করিয়৷ থাকেন করিতে থাকেন৷ 

করে * করিতেছে করিয়া থাকে করিতে থাকে । 

মধ্যম 

প্রথম 

১১৯ স্ুন্ধ। কু( কর্) ধাতুর ভবিষ্যং কালীন রূপ । কর্তৰাচ্য। 

পুরুষ " শুদ্ধ নিত্য ভবিষ্যৎ |, 
উত্তম কৰিব করিতে থাকিব। 

করিবা করিতে গাকিবা । 
মধ্যম ৃ্ 

ক্ৰিবি করিতে থংকিবি । 

করিবেন করিতে থাকিবেন। 
প্রথম 

( করিবে , করিতে থাঁকিবে। 

ক (কর্) ধাতুর অনুজ্ঞা । 

২২৩ শ্যান্র। শুদ্ধ বর্তমান প্রবৃ বর্তমান । 

আপনি করুন করিতে থাকুন । 

ভুমি করে! করিতে থাকো । 

তুই কর্ করিতে থাক্ । 

২২৪ সুজ । সমস্ত খকারীস্ত ও হলস্ত ধাতুর ক্রিয়া এই কু (কর) ধাতুর ন্যায় 

নিষ্পন্ন হয় । 

১৬ 
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ঞ্িজন্ত ধাতু । 

২২৫ নুত্র। অন্যের দ্বারা করিতে, এই অর্থে ধাতুর উত্তর প্রচ প্রতায় হয় । 

্রিজস্ত ধাতুব রূপ করিতে স্বরাস্ত ধাতুর পর “ওয়া” এবং “হলস্ত ধাতুর পর ”আ” 

যোগ করিয়া লইতে হয় । তাহার পর অন্ঠান্ত স্বরাস্ত ধাতুর স্যায় বিভক্তি যোগ 
হয় যথা" ভূ ধাতু ঞ্চি, যোগে “হওয়া” হয় এবং র ধাতু খ্রি, যোগে “করা” হয় । 

তার পর বিভক্তি যোগে রূপ করিতে হয় [ঃ 
ভু+জিচ+ইলহগ্যাই | 

ক₹+শ্রিচ২+ই্করাই। 

খা+ ঞ্িচ+ ইলাম-খাওয়াইলাম। 
দুশ+ঞিচ.+ ইব-দেখাইব। 

বুধ +্চ.+ ইতেছে-্বুঝাইতেছে। ইত্যাদি । 

২২৬ স্ুত্র। পিচ যৌগে অকম্মক ধাতু সকম্মক হয় এবং সকর্মক ধাতু দ্বিকম্মক 

হয়। য্থা (১) কাঁলী রামকে শোয়াইল (২) হবি রামকে খাটে বসাইল 
(৩) কালী রাঁমকে ভাত খাওয়াইল (৪) হরি রামকে শাস্ত্র পড়াইল ইত্যাদি । 

টিগ্রনী--“৩” কাৰাস্ত ধাতুর পর “ওয়া৮ যোগ করিতে পরবত্তী “ও* লোপ 

পায়। যেমন শে।+ওয়1-শোয়া। ধো+-ওয়া-ুধোয়া ইত্যাদি । 
০ 

লি 

অব্যয় শব । 

২২৭ স্ত্র।  ষে সকল শব্দে কোন বিভক্তি যোগ হয় না তাহাঁব। অব্যয় শব্দ । 

অৰায় শব্ধ পীঁচ প্রকার যথা (১) ক্রিম্বা বিশেষণ (২) বিশেষণীয় বিশে- 

বণ (৩) উপসর্গ (৪) যৌগিক শব্ধ (৫) আকম্মিক শব্দ (. 
বারো হাতির 

দক্রিয়া বিশেষণ । 

২২৮ শ্যত্র। যে সকল শব্খ ক্রিয়ার গুণ, প্রকার বা পরিমাণ জ্ঞাপন করে 

তাহারাই করিনা বিশেষণ যেমন- নিষ্ঠ রূপে, ঠাণাভারে, অর্ধহারে ইত্যাদি । 
ররর তারা 



ভাষা! বিজ্ঞান। ৭৫ 

বিশেষণীয় বিশেষণ । পু 

২২নহ্ুত্র। যে সকল শব্দ কোন বিশেষণের বা ক্রিয়। বিশেষণের পরিমাণ 

বা ভার প্রকাশ কবে তাহারাই বিশেষণীয় বিশেষণ । যথা অতি নিষ্ঠ,রনূপে, 
প্রম্ সুন্বর, মহা ভয়ঙ্কর ইত্যাদি বাঁক্যাংশে অতি পরম এবং মহা শব্ধ বিশেষণীয় 

বিশেষণ ৮ 
ক 

উপসর্গ | 
২৩ শুত্রে। যে সকল শব্দের নিজের কোন অর্থ নাই বিস্ক ধাতুর পুর্বে মুক্ত 

হইলে সেই ধাতুর অর্থ নানারূপ পরিবন্তিত হয় তাহাদের নাম উপসর্গ । 
২৩৯ হৃত্র। উপসর্গ মোট ২০ বিংশতিটি যথা 

" প্র, পরা, অপ, সং, অন্থ্, অব, নি, ছু অভি, 
বি, অধি, সু, উৎ, অতি, নি, প্রতি, পরি, অপি, 
উপ, আ। 

টিগ্লণী। উপসর্গ দ্বার! ধাতুর অর্থ কিরূপ পরিবর্তিত হয়, হৃ ধাতুর পূর্ব্বে বিবিধ 

উপসর্থ যোগ দ্বারা তাহা সহজে জানা যাঁয় যথা--- 
প্র+হ+অ--প্রহার । 

সং+হৃ+অ-সংহার । 

আ-+হা+ অ-আহার। 

বি+হৃ+অ-্বিহার | 

উপ-+-,+-»-উপহার। 

পরি+-»+৯--পরিহার | 

অব-+-৯»+৮-অবহার ইত্যাদি । 

যৌগিক শব্দ । 
২৪২ হুহ্ব। যে সকল শব্ধ অন্যান্চ শবের মধ্যে থাকিয়। তাহাদিগকে যোগ 

করে তাহাদের নাঁম যৌগিক শর্খ যেমন এবং, বরং, ও, কিন্তু, আর, অথচ, অধিক্ব, 
পরত্ধ, তবুং তথাপি, কেননা, যেহেতু ইত্যাদি । 



৭৬ বাঙ্গালা ব্যাকরণ । 

* ২৩৩ সুত্র। যৌগিক শবের পরিচয় কবিতে তঙ্ার! কোন্ কোন্ শব্দ কোন্ 
বিষয়ে সংযুক্ক হইল তাহ! বলিতে হয়। বথাঁ_ 

শ্রাম ও শ্যাম পূর্বদিকে গেল” | এই বাক্যে ”৪* এই মৌগিক শব্ধ রাম, 
শ্যাম হুই্টি শবের মধ্যে থাকায় “পূর্ব দিকে গেল” এই ক্রিগ্বার উভয়েই কর্তা] 
বুধাইবে। রাম পূর্বব দিকে গেল, শ্যাম পূর্ব দিকে গেল এইস্ভীবে বলি্সে বিরস 
এবং বাহুল্য হয় জন্ত রাম ও স্তাম পূর্ব দিকে গেল বল! হয় । 

২৩৪ সুত্র) যৌগিক শব দ্বারা সংযুক্ত পদ গুলির বিভক্তি সমান খাক। 

আবস্তক। সেই বিভক্তি দৃষ্টেই সম্পর্ক নির্ণন হয় । * যেমন-_ 
(১) প্রাম ও শ্যামের পুত্র পুর্ব দিকে গেল” এই বাক্যে বুঝিতে হইবে যে 

বাম শ্বয়ং পূর্বব দিকে গেল এবং শ্যামের পুত্র পূর্বদিকে গেল। পু 

(২) প্দ্ীমের এবং শ্যামের পুত্র পুর্র্ব দিকে গেল” এই বাক্যে বুঝিতে হইবে 
যে উভয়ের পুত্রের! পূর্ব দিকে গেল । 

ররর জাগতে 

আকলম্মিক শব । 
২৩৫ স্ত্রী) সন্বোধনে এবং মনের কোন হঠাৎ উৎপন ভাব বিজ্ঞাপনে যে 

সকল শব ব্যবহৃত হয় তাহাদিগকে আঁকন্মিক শব বলা যায়। যথাহেরে, 

উহু, ওলো, ওগো, হ, বাঃ হাম, ওঃ, ইস্ ইত্যাদি । 

গজ মানা িিক 

আসঙ্গিক শব্দ | 
২৩৬ নুত্র। উপরি উক্ত নয় প্রকার শব্দ ভিন্ন যে সকল শব্ধ সময় ও প্রকার 

জঞাপকরপে বাক্যে ব্যবহৃত হয়, তাহাদিগকে আসঙ্গিক শব্ধ বলা যায় যেমন আনে 

অবধি, পর্যন্ত সপদি তৎক্ষণা্ যুগপৎ, হঠাৎ, সহসা আপাততঃ সমস্তাৎ ইত্যাঁদি। 

শব্ধ প্রকরণ সম্ণগ্ড ॥ 



চতুর্থ প্রকরণ । 
ধাতু । 

১৪৫। ক্রিয়ার মূলাংশের নাম ধাতু । যথ| কু, কৃ» ভূ; গম» জন্ ইত্যাদি | 

টীকা । জনেকের এক্ষণে এরূপ ভ্রম হয় যে ধাতু এবং ইংরেজী মুলাংশ 
(7২০০) পরস্পর প্রতিশব্দ । কিন্তু বাস্তবিক তাহার! তদ্রুপ নহে। ইংরেজী 
একট মিশ্রিত পরারৃত ভাষা ।' নানা ভাষার শব সমূহ শ্বরূপতঃ বা পারিবর্তিত ভাবে 
ইংরেজী ভাষাতে গৃহীত হইয়াছে । ইংরেদী মুলাংশ (1২০০) শবের অর্থ এই 
ঘে “যে ভাষা হইতে শব্দটি গৃহীত হইয়াছে সেই ভাষায় শব্দের যে আদিম রূপ ছিল 
তাহা”। *স্রতরাং ইংরেজী সমস্ত শবেরই মূলাংশ আছে। কিন্তু ধাতু শবের 
অর্থ সম্পূর্ণ পৃথক্। প্ররুত পক্ষে ধা হইতে শব্দ উৎপন্ন হয় নাই বরং শব্দ সমূহের 
সারাংশ যাহা হইতে ক্রিয়া! উৎপন্ন হয়, তাহাই ধাতু নামে খ্যাত হইয়াছে । ক্রিয়া 

সন্বন্ধীয় শব্দ ভিন্ন অন্য শব্দের ধাতু নাই । ক্রিঘার পুরুষ কাল প্রভৃতি ভেদে আরুতি 
কতক পরিবর্তিত হয়। যে অংশ পরিবর্তিত হয় না, তাহাই সেই ক্রিয়ার ধাত। 

যেমন করি, করে, করুক এই তিনটি ক্রিয়ার অপরিবর্তিত অংশের নাম “কু” 

স্থৃতরাঁং “র” এই স্কল ক্রিক্ীর ধাতু ।* এই ধাতুর উপর নানাবিধ প্রত্যয় 

যোঁগে নান৷ প্রকার শব্দ উৎপন্ন হয় । 

+৪৬। ধাতুর উত্তর ছুই প্রকার প্রত্যয় হয়। ক্রিয়া উৎপাদন জন্য ধাতুর 
উত্তর ঘে সকল প্রত্যয় কর৷ যাঁয় তাহাদের নাম “গণ প্রত্যয়” ব! ক্রিয়ার বিভক্তি । 

ইহা! শব্ধ প্রকরণে বিবৃত হইয়াছে । ক্রিয়া ভিন্ন অন্য.শব্দ উৎপাদন জন্য ধাতুর 

উত্তর যে সকল প্রত্যস়্ হম তাহাদের নাম “কৃ প্রতায়” । কু প্রত্যয় সমূহের আকৃতি, 

খ্যা এবং ধাতুর সহিত যৌগের নিয়ম বর্ণনা করাই ধাতু প্রকরণের উদ্দেশ্য । 
₹৪৭। কৃত প্রত্যয় সমুদীয় ভ্রিশটি । যথা অক; তৃ, ইন্ উ, উক, ইযুঃ, ড, ৭, 

ক্কিপ বর, মন্, ত্র, নট্, ক্কি, ক্র; অনট্, অল্, ই, যঙও শ্যমান, তব্যঃ অনীয়, য, 

ক্যপ, ঘ্যন, খর) সন্, যু । * 
গা পরুন ৬০ ০5 লা পি পি এ আপস পা পরী শি স্পস্ট 

+ ময়ূর ভিন্ন উরণ প্তারাস্ত শব্দ বাঙ্গলায় নাই। একজন্ত তাহা ত্যাগ করিলাম । সূ 

প্রতায় কেবল মাত জগৎ শবে ভিন্ন বাঙ্গীল। ভাষায় নাই। 

শি সবি ৮ পপ ৭৮ আপস সপ পল উজ আর দি পা পপ পা টি 



৭৮” বাঙ্গাল। ব্যাকরণ 

২৪৮। ঞি৪, সন্, যও প্রত্যয়ের পর আর একটি প্রত্যন় হয়, নতুব! শব্ধ 
সম্পূর্ণ হয় না । এজন্য এই তিনাটিকে অনুবন্ধ বলে। 

অন্ঠান্ত কৃ প্রত্যয় একটি ধাঁতুতে যোগ হইলে তাহার পর আর অস্ত ক যোগ 
হয় না । 

টীকা এস্থলে রুৎ সমূহের যে রূপ নাম লেখা গেল, সংস্কৃত নাম হইতে, তাহা 
বিস্তর বিভিন্ন । কিন্তু সস্কৃতে নাম অন্রূপ ,হইলেও কাধ্যতঃ”সৈই সকল কৃৎ 
প্রত্যয়ে যাহা থাকে, আমি এস্থলে তাহাই লিখিলাম। সংস্কৃত ভাষায় "যতি 
চিহ্ প্রায় বাবহৃত হয় না, শব সকল একত্র মিলিত করিয়া লেখা হয় এজন্ত তাহাতে 

এরপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভক্তি লিখিলে তাহ! বোধগম্য হয় নী) এই হেতু আদি ভাষায় 
প্রত্যয়ের নামে অনেক বর্ণ বিশিষ্ট শব প্রয়োগ হু আবার তাহা হইতে অনাবশ্যক 

বর্ণ গুলি ই দিতে হয়। কিন্তু বাঙ্গাল! ভাবায়ভাদৃশ গোলযোগ সম্ভীবনা নাই। 
নুতরাঁং আমি প্রত্যছ্ের অনাবশ্টক অংশ ত্যাগ করিয়া লিখিলাম। পরস্ত যেখানে 

সারাংশ ম:ত্র লিখিলে গোল যোগ সম্ভাবনা, সেখানে সংস্কৃত নামই ঠিক রাখিলাম। 
যেমন অল ঘ$১ ড,ণ এই চারিটি প্রত্যয়েরই কেবল “অ” থাকে; ক্যাপ ঘ্যন্, 
য১ যঙ ইহাদের কেবল “ধ” থাকে ; ইত্যাদি স্থানে সংস্কৃত নাম স্থির বাখিলাঁম। 

২৪৯। ধাতুর সহত “রুৎ” যোগ কালে যে সকল পরিবর্তন হয়, তাহাকে রুৎ 

প্রত্যয়ের প্রক্রিয়৷ বলে । ্ 

২৫০ । ধাতুর পূর্বে প্রক্রিয়া কাঁলে কোন শব্দ বা শব্খাংশ থাকিলে তাহাঁকে 

ধাতু পূর্বক বা পূর্বগ বলে। 

অক। 

হ৫১। ধাতুর পর কেব্ল কুর্তবাচ্যে “অক” প্রতায় হয় । 

২৫২ | অক যোগে ধাতুর নিম্ন লিখিত প্রক্রিয়। হয়-- 
উপস্থত্র (৯) ধাতুর অস্তে হলবর্ণ থাকিলে “অক” প্রত্যয়ের আগ “অকার/ 

সেই হুলবর্ণে যুক্ত হয় । ধাতুর অস্ত্য হলবর্ণ অকার যুক্ত থাঁকিলে সেই অ কার 
লোপ পায় । 



ভাঁষা বিজ্ঞান ॥ ৭৯ 

(২) দাতুর অন্তে জা কিংবা এ থাঁকলে সেই “আ! এবং তরী স্থানে 

“আয়?” হয়। 

(৩) ধাতুর অন্তে ইকারাদি স্বরবর্ণ থাকিলে তাঁদের বুদ্ধি হয়। 
(৪) ধাতুর উপান্তয অস্থানে বিকল্পে আ হয় এবং উপান্ত্য ই,,ঈ, উ উ 

খ, ঞ্জ কারের গুণ হয়। যথা শাস্4অক-শীসক, শীল+অক--শালক, 
দা+অকল্দদারক, চি+অক-্ঠাযক্ষ, নী+অক-্নায়ক, পু+অক-্পাঁবক, 
ভূ+অক-ুভাঁবক, ক+অকহ্দকারক, গৈ+অক-্গাঁয়ক, ভিদ+অক-_ুভেদক, 

নট+ অক-্ুনাটক, কথ্+ অক-_কথক, শুধ্+ অকসশোধক। 

ৃ ত। 

২৫৩ সুত্র। ধাতুর উত্তর কেবল কর্তৃবাচ্যে তু প্রত্যয় হয় 

২৫৪ ক্ুত্র। তৃ প্রতায়ের প্রক্রিয়া এই__ 

(১) ধাতুর অন্ত্য শ স্থানে ষ. হয় এবং তখন তৃ স্থানে টু হয়। বণ 
দি 

(২) ধাতব অস্ত্য (এবং উপাস্ত্য ই, ঈী, উ, উ, খ, ঞ্ক, কারের 

গুণ হয়। 

(৩) ধাতুর অন্ত্য চৎজ, গ. স্থানে ক্ হয় এবং গৃহ, স্যজ, দশ, ভ্রস্ জ. 

স্থানে গ্রহি, শ্রযও দ্রধ, ভ্রষ, হয়। যথা গৃহ+তৃলগ্রহিতূ, দা+তৃন্দাত, 
নী+ভৃ-নেতৃ, শ্র+তৃ-শ্রোত, ক+তৃল্ুকর্তৃ, স্থজ+তৃ-আই্ু, দশ তৃল 
রষ্, ভ্রন্জ২+ তৃ-ভ্রছ, পা+ত-পাতু ইত্যাদি । 

কিন্ত যখন জনক বুঝার তখন নিপাঁতনে পা+তৃ-পিত হয়। 

ইন্। 

২৫৫ সুত্র। ধাতুর উত্তপ্ন কেবল কর্তৃবাচ্যে ইন্ হয়। 
২৫৬ সুত্র। ইন্ যোঁগের প্রক্রিয়া এই-- 

(১) ধাতুর অন্ত্য অ লোপ পায় এবং আ' স্থানে আমন হয়। 
(২) ধাতুর অন্ত্য ই বর্ণাদির বৃদ্ধি হয়। 
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*(৩) ধাতুর উপাত্ত অ স্থানে আ হয় এবং ই ব্রাদির গুণ হয় 

কিন্তু ভুই বা তদধিক স্বর বিশিষ্ট ধাতুর ২ এবং ৩ উপ সুত্রের লিখিত পরিবর্তন 
হয় না। পরস্ত ধাতুর অস্ত যুক্তাক্র থাকিরোও ঈদৃশ পরিবর্তন হয় নাঁ। যথা 

ধন+শাল+ইন্ল্ধন শালিন্, দা+ইন্-্দায়িন, অধি+ই+ইন্-অধ্যায়িন্ 

জল+-ক্র+ইন্-জলআাবিন্, উপ+ক+ইন্-উপকারিন, গত্য--বদ্+ইন্- 
সত্য বাঁদিন্, গৃহ + ভিদ্+ ইন্-গৃহভেদিন্ খি+ ছদ+ইন্_বিনোদিন্ ইত্যাদি 

কিন্তু চক্র+ইন্-চক্রিন, কলঙ্ক+ইন্-কলক্কিন্, কপট +ইন্-কপটিন্ 

ইত্যাদি। ৃ 
০ 

উ॥ 

২৫৭ স্থ্র। ধাতুর উত্তর কেবল কর্তৃবাচ্যে উ প্রত্যয় হয়। 

২৫৮ সুত্র ৷ ও প্রত্যয় যোগে ধাতুর অস্থা খ স্থানে অর এবং ঞ। স্থানে উর 

হয়। যথা 

অন্+উ-্অ্, বন্ধ.উ-্বন্ধ। য+উ-মরু, কৃ+উ-কুক। পৃ+উল্ল 

পুরু ইত্যাদি । 
নিপাতনে ভা+উ-ভাগ্, ভী+উ-ভীরু, পৃচ্ছ+উ--প্রটি, ধ+উ- 

ধাতু, ব1+উ-ুবাষু এবং জন +উ-জনু বা জন্ত। 

1 

উক। 
২৫৯ স্ত্র। ধাতুর উত্তর কেবল কর্তৃবাচ্যে উক প্রত্যয় হয়। 

২৬০ স্ুত্র। উক যোগের প্রক্রিয়া! এই যে 

(১) ধাতুর অন্তয অ লোপ পাম এবং ইকাবাদি স্বরের বৃদ্ধি হয় ॥ 

€২) ধাতুর উপাস্ত অ স্থানে আ হয় এবং ই কারাদি শ্বরের বিকল্প 

গুণ হয়। যথা 

কম্+উক-ুকামুক, ভু+উক-ভাবুক, ছিদ্+ উক-ছেছৃক; ইচ্ছ,+উক- 
ইচ্ছুক ইত্যাদি 

জযরররাররারারারারাি 
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ইফু। 

২৬১ সুত্র। ধাতুর উত্তর কেবল কর্তৃবাচ্যে ফু প্রত্যয় হয় 
২৬২ সুত্র । হঞ্জ প্রত্যয়ের প্রক্রিয়া এই-_ 
(১) ধাতুর অন্ত্য অ, আ,ই লোপ পায় -এবং ঈ বর্ণাদির গুণ হয়। 

(২) ধাতুর উপাস্ত ই বর্ণাদ্র গুণ হয়। যথা_ * 

সহ+ইফু-্সহিষু» বা+ইফু্ুবিফুত জি+ইকুলজিফু। শী+ইফু 
শযিফু, ভূ+ইফু২লভবিকু, ক+ইকু২ুকরিফু,। ভিদ্+ইফুংস্ভেদিযু, লুভ.ইু 
-লোভিষু ইত্যাদি 

ড। 

২৬৩ চৃত্র। সমাঁস যোগ্য পদ পৃর্ব্রে থাকিলে, ধাতুর পর কেবল কর্তৃবাচ্যে ড 
প্রত্যয় হয়। 

যঙ. প্রত্যয়ান্ত ধাতুর উত্তর সমাস যোগ্য পদ পূৃর্ববে না থাঁকিলেও ড প্রত্যয় 

হুইতে পারে। 
ছুই বা তদধিক শ্বরবিশিষ্ট ধাতুর উত্তর সমাস ব্যতীত ড প্রত্যয় হয়। 

২৬৪ সুত্র । ড প্রত্যয়ের প্রক্রিয়া এই-- 
(১) ড প্রত্যয়ের অ থাকে। 

(২) ড যোগে মত তত যত, তত, এতৎ, সম, অদস্ এবং কিম্ শব ধাতুর 

পূর্বগ হইলে, তাহাদের স্থানে যথাক্রমে মা, ত্বা, যা, তা, এতা, স, ঈ এবং কী হয়। 

(৩) ধাতুর অন্ত্য অ, আ, এ, ন, ণ, ম, লোপ পায়। 

(৪) ধাতুর অন্ত্য ই, ঈ, উ, উ, থ, ধু কারের গ্ণ হয়। যথা 

মৎ+দৃশ্+ড-মাদৃশ, সম+দৃশ্1 ডল্সদৃশ। আখ +দা+ড-স্ুখদ, পুৎ+ 

ত্রৈ+ড-্5পুত্রঃ অগ্র+ জন্+ড-অগ্রজ, প্র+ মণ+ড-প্রম, পার + গম্+ড- 

পারগ, লত্য +জি+ড--সত্যজয়, নিঃ+ভী+ডল্নির্ভয়। চিত্র+ক₹ক+ড-্ুচিত্রকর 

ইত্যাদি। | 

কিন্তু ছুই কিনা! তদধিক স্বরবিশিষ্ট ধাতুর উত্তর ড প্রত্যয় হইলে কোনই পরি- 

বর্তন হয় না ক পট.+ড-কপট, মুঞ্জর+ডলমুঞ্জর ইত্যাদি । 

যঙ, প্রত্যয়ের পর যেরূপে ড প্রতায় হম্ম তাহা পরে লিখিত হইবে । 
১ 
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ণ প্রত্যয় ৷ 

২৬৫ সুত্র) সমাস যোগ্য পদ পূর্বে থাকিলে, ধাতুর উত্তর কেবল কর্তৃবাচ্যে 
ণ প্রত্যয় হম্ন। সেই ৭ কারের স্থানে অ থাকে। 

কিন্তু যঙ. প্রত্যয়া্ত ধাতুতে এবং ছুই বা তদরধিক শ্বরবিশিষ্ট ধাতুতে, সমাস 

যোগ্য পদ পূর্ব ন! থাকিলেও, ৭ প্রত্যয় হইতে পারে । 

২৬৬ সুত্র / ৭ প্রত্যয়ের প্রক্রিয়া এই-* ৃ 

(1) ধাতুর আদিতে ক বর্গচ বর্গ ও পবর্ীয় বর্ণ গ্রাকিলে তাহার পূর্বের 
অন্ুস্বরের আগম হয়। কিন্তু ক ধাতুর পুর্বে বিকল্পে 'অনুস্থর হয় না । 

(২) ধাতুর অস্ত্য ই, ঈ কারের গুণ হর, এবং উ উস্থানে উব্ হয়। 
(৩) ধাতুর অন্ত্য ধ ধক কারের গুণ হয়। কিন্তু ক ধাতুব বিকল্পে বৃদ্ধি হয়। 

(৪) তুই বা! তদধিক স্থরবিশিষ্ট ধাতুর উপাস্ত অ স্থানে আ হয়। 

(৫) ধাতুর অন্ত্য চ, জ, ঞ্ স্থানে ক; গ, গ হয় এবং ক ও গকারের পূর্বে 
অস্থানে আ হয়। যথাঁ_- 

শুভ+ক+ণ-শুভংকর, সত্য + জি+4-সত্যঞ্জয়, ম্বয়ং+ভৃ৭--স্বযুস্তুব, 

কর্ম +ক₹+৭-লকর্মকার, কপট. +৭7-5কপাটঃ বি+ ব্চ.ঁণ-বিঝাক, মহা1+ ভগ, 

+৭-মহাভাঁগ ইত্যাদি । 
ভিসা 
পু * 

ক্কিপ্। 

২৬৭ সুত্র। পূর্রবগের পরস্থিত ধাতুর উত্তর কেবল কর্তৃবাচ্যে কিপু প্রত্যয় হয়। 

ূর্বগ না থাকিলে হঙ্প্রত্যনাস্ত ধাতুতে ক্রিপ, প্রত্যয় হইতে পারে । 

২৬৮ স্থাত্র। কপ প্রত্যয়ের প্রক্রিয়া এই-- 

(১) কিপ্ প্রত্যয়ের কিছুই থাকে না। 

€২) ধাতুর অন্ত্য চ, জু, জগ এবং শস্থানে কহয়। সেই ককারের 
উপাস্ত অ স্থানে আ হয়। | 

(৩) ধাতুর অন্ত্য ও বস্থানেতওপহ্য়।, 

(৪) ধাতুর স্ত্য উ স্থানে উ হয়। 

(৫) জিও ক ধাতুর উত্তপ্ন ত কারের আগম হয়। 
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(৬) পুর্বগের মত, ত্বৎ ইত্যাদির স্থানে মা, ত্ব| ইত্যাদি হয়। যথা 
উগ্র+বচ+ ক্কিপউগ্রবাক্, পাঁপ+ ভজ+ক্বিপ্ুপাপভাক্, জ্যোতিঃ+বিদ 

+কিপ্-জ্যোঁতিব্বিৎ, পর+তীব.+ ক্িপ-পরতীপ, প+ তু + কিপ-লগ্রজ, শং+ 
ভূ+কিপ্শভু, ইন্্র+জি+কিপ-্ইন্দ্রজিৎ সম+রু+ কিপ-সর্ংতৎ+ দশ, 
+কফিপ--তাদুক, অবস+ দুশ+ক্কিপ_ঈদৃক্ ইত্যানি। 

বর। 

২৬৯ স্থাত্র। ধার উত্তর কেবল কর্তবাচ্যে বর প্রতায় হয়। প বর্গাত্ত ধাতুর 
উত্তর বর স্থানে অব হয়। যথা-স্ঈশ+বর-্ঈশ্বর, ভাঁদ্4+ বর-ভাম্বর, উর্+ 
বরসউর্বার $রেফ যোগে দ্বিত্ব ), ভ্রম+বর-্ত্রমর, তুপ্+ বর-তুবুর ইত্যাদি । 

র। 

২৭০ স্ত্র। ধাতুর উত্তর কন্ধবাচ্যে ও অধিকরণ বাচ্যে র প্রত্যয় হয়। 

২৭১ স্থত্র॥ বু প্রত্যয়ের প্রক্রিয়া এই-- 
(১) ধাতুর অন্ত্য দ স্থানে কদাচিৎ ত হয় এবং ধা,স্থা ও বা ধাতুর স্থানে 

ধীস্থিওবী হয়। যথা ভদ্ + র -- ভদ্র; সং+উদ্+র --সমুদ্র, সদ+র. 

সত্র, ছদ+বর-্ছত্র শকৃ+ব-শক্র ধ1+র-্ধীর স্থা+র-্স্থির বা+বরল্ল 
বীর ইত্যাদি। 

মন্। 

২৭২ সুত্র। ধাতুর উত্তর কর্তৃ, কম্ম ও ভাববাচ্যে মন প্রত্যয় হয়। 
২৭৩ স্ত্র। মন্ প্রত্যয়ের প্রক্রিয়া এই-_ 
(১) কর্ম বাচ্যে ও ভাব ৰাচ্যে মন্ স্থানে ম হয়। 

(২) মন্ যোগে ধাতুর অন্ত্য খ কারের গুণ হয়। এবং চও জস্থানে 

কওগহয়। যথা কর্তু বাচ্যে--পীপ্র+ক+মন্শী কশ্দণ, দুঢ়+চর্+ মনল 

দৃঢ় চরণ, নষ্ট +ধা1+-মন্ম্নষ্টধামন্ ইত্যাদি। 
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 কর্ধবাচ্যে_ভী +মন্_ভীম ভীষ+মন্_্ভীকম, কুচ+মন্লকুকসা যুজ+ 
মন্-যুগ্ন, লক্ষ+ মন্্লক্ (জ্্রীলিঙ্গে লক্ষ্মী ) ইত্যাদি। 

ভাঁববচ্যে--ক+মন্_কণ্ম চর1+মন্ল্চন্্র ু+মন্সধর্স, ধাঁ+মন্-ুধাম 
ইত্যাদি। 

নিপতনে ছ+মন-_হোম্ ভূ+মন্ভূমি। 

ঙজ 

গ্রে 

২৭৪ স্ত্র। ধাতুর উত্তর করণ ও কর্ম্মবাচ্য ত্র প্রত্যয় হয় । 

২৭৫ সুত্র । ত্র প্রত্যয়ের প্রক্রিয়া এই- 
(১) গ্রতুর অন্ত্য ও উপাস্ত্য ই বণাদির বিকল্পে গুণ হয, 
(২) উউখক্ কারের গুণ হইলে তাহাদের পর, ই কারের আগমন হয়। 

(৩) ধাতুর অগ্ত চও জন্থানেকহয়। 

(৪) ধাতুর অন্তে চ। জ, ক,প, স থাকিলে কোন আগম হয় না। ত্র 

প্রত্যয়েরও কোন পরি বর্তীন হয় না। 

(৫) ধাতুর অস্তে গ, ধ, ম, ভ শ; হ থাকিলে, বিকল্পে ই কারের আগম হয় । 

কিন্তু যে খানে ই কারের আগম না হয়, তথায় গ্ঁ সকল বর্ণের স্থানে যথা ক্রমে 
ক, দ, ন, ব, ষ এবং দ হয়। * 

(৬) গ, দ, ব কারের পর ত্র স্থানে ধু হয় এবং ষকারের পর ত্র স্থানে 

টস। 
(৭) অন্ঠান্ত হলভ্ত ধাতুর উত্তর ই কারের আগম হয়। মথা-- 

কল+ত্রল্কলত্র, মা+ত্রন্মীত্র, চি+ত্র-্চিত্র, ক্ষি+ত্রল্ক্ষেত্র, ণী+ ভ্রু 

নেত্র, পু+ত্র-ুপবিত্র ভূ+-ভ্র-ুভবিত্র, ক+ত্র-করিজ্র (হাতিয়ার ) বচ+ত্রম্ল 

বজ্র, যুজ১+ত্র-যোক্ু, লুপ.+ হুসুলোপ্ত, বস্+ শ্র-বস্্র রুধ+ তরোধিত্র 
শুধ +-ত্র-ুশোদ্ধ।, গম্+-ভ্র-গমিত্র, ধম + ভ্রলযন্তর :লভ.+ জ্র-ুলব্ধ।, লুহ১+ এ: 

লোদ্ধ; দংশ +-ত্র-ুদংষ্র, উষ+ ত্র-্উদ্ ফল.+ ত্রস্ফফুলিত্র ইত্যাদি। 
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নট্। 

২৭৬ সুত্র। ধাতুর উত্তর কর্তৃ কর্ম ও ভাব বাচ্যে নট্ প্রত্যয় হয়। তাঁহার 
অন্ত্য টূ সর্বত্রই লোঁপ পায়। 

২৭৭ সুত্র। নট প্রত্যয়ের প্রক্রিয়া এই-_ 
(১) কর্তবাচ্যে নট্ প্রত্যয় হইলে ধাতুর অন্ত্য খ কক কানের গুণ হুম। যথ। 

বৃ+নটুলবর্-ঈকা নট-ুকর্ণ- ইত্যাদি । 

নিপাতনে পিচ +নটুপিক্। দিব.নট্লছায় | 
(২) কর্মবাট্যে নট প্রত্ঠয় হইলে, পৃচ্ছ ধাতব স্থানে প্রশ্ হয় এবং চ বর্গের 

পর ন স্থানে ঞ হর়। যথা-_পৃচ্ছ +নটু-প্রশ্ন, যজ.+নট্্্ধজ্ঞ, বাঁচ+নট্স 
যাচঞ (আ যোগে যাঁচঞা ) খ+4নট-খণ, অধি+- ইস্নট--অধীন ইত্যাদি। 

(৩) *ভাব বাঁচ্যে নট্ প্রত্যয় হইলে ধাতুর কোন পরিবর্তন হয় না। যথা__ 

স্বপৃ+ন্টহুস্থপি, য+ নট -যত্ব-_ইত্যাদি | * 

(তই ওতন 

ক্ি। 

২৭৮ সুত্র । ধাতুর উত্তর প্রন্থানতঃ ভাঁববাচ্যে ক্কি প্রত্যয় হয়। কদাচিৎ 

কর্ত ও কর্ম বাচ্যেও ক্তি প্রত্যয় হয়। 

২৭৯ সুত্র। ভাব বাচ্যে ক্তি প্রত্যয়ের প্রক্রিয়। এই-- 

(১) ধাতুর অন্ত্য-_চ, জ, গ, ঞ, স্থানে ক হয়। 

(২) ধাতুর অন্ত্য-_ন প্রায়ই লোপ পায় । 
(৩) রম্, গম্, যম. ও নম্ ধাতুর অন্ত্য ম লোঁপ পায় অন্াগ্ভ ধাতুর অস্ত্য 

ম স্থানে আন্ হয়। 

(৪8) ধাতুর অস্ত্য--ধ) ভ.হস্থানে দ, বঃ গ হয়। 

(৫) এইরূপ--দ, ব, গ কারের পর ক্তি স্থানে ধি হয়। 

(৬) ধাতুর অন্ত ঞ্জ স্থানে ঈর্ হয়। কিন্তু প বর্গের পর ষ্ঝ স্থানে উরু হয়। 
(৭) উপান্ত ব স্থানে উ হয় কিন্তু অন্ত হল বর্ণে যুক্ত ব কারের কোন 

পরিবর্তন হয় না। ূ 
(৮) ধাতুর অস্তা--শঃ স্থানে ষহয়। 
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(৯) শও ষকারের পর স্থানে টি হয় এবং শ স্থানে ষ হয়। 

(১০) অন্যত্র ক্তি স্থানে তি হয়। কখন কখন ঞ্জি স্থানে ই অথবা নি হয়। 

ঘথা-_সি5ক্তি-সিক্তি ভগ+ক্তি্ভক্ষি, বি বঞ্জ+ক্তিলব্বিঞ্চি, মন্+ 

ক্তিন্মতি, রম্+ক্তিন্রতি, যম্+ক্তিল্যতি, ভ্রম+ক্তিলত্রান্তি, বুধ+ক্তি 

স্বুদ্ধি, লুভ.+ক্তিলুলব্ধি, সং+দিহক্তি্সন্দিঞ্ি, কৃ+ক্তি-কীর্ডি, ক্ষ 
ভ্তিল্ুস্কুতিত ব্চক্তিল্উক্তি, বপভ্তি উপ্তিত। পুশ +কি+ দৃষ্টি, 

বৃষ+ক্তি্বৃষ্টি, নী+ক্তি-নীতি, ব+ক্তিল্ধৃতি, গ্রন্থ+ক্কিগ্রছ্ি, হ1+ভি০ 

হানি ইত্যাদি। 
নিপাতনে জন্+ক্তি-জাতি, স্থা+ক্তিস্থিতি, ক্ফাভিলক্ষীতি, প্যায়+ 

ক্তিন্পীতি, ফজ.+তি-ইক্তি, ব্যধ+তি্লবিদ্ধি, প্রহ+- তিগ্্, প্রচ্ছতঁক্তিল 

পৃষ্ি, ক্ষি+ক্তিক্ষতি, গ্লৈ+ক্তিল্গীনি, সং+ধা ( ধাঁবনে )+কি-্সংহতি, 

সং+ধা (বারণে )+ক্তিন্সন্ধি, ব্ন+ক্তিন্বসতি বা বস্তি, বহ+ভিস্উড়ি, 

অস্+ক্তি-স্তি। 
২৮০ সুত্র । কর্তধাচ্যে ও কর্ধনাচো ভি প্রত্যয় অতি অল্প এবং সেই সকল 

শব্দ প্রীয়ই নি্পাতন সিদ্ধ । এইরূপ স্থলে ক্ি প্রত্যয়ের ভ্ত ভাগ প্রায়ই লোপ পায়, 

কেবল ই মাত্র অবশিষ্ট থাঁকে। 

কর্তবাচ্যেহৃ+ক্তিল্হরি, কশ +ভি-কশি (রজ্জব), ত+ভ্তি-তরণি, 

পা+ক্তিল্পাণি (হাত), কচ+ক্তিলহুড়ি পদ্+্িল্পদাঁতি, খন+কিল 

থস্তি, পা+তিশ্পতি, বি+অগ্র+ক্তিলব্যক্তি, নি+ধাঁ+ক্তি্নিধি, জল+ ধা + 

ক্তি-জ্লধি ইত্যাদি । 
কর্মবাচ্য লন্য +ক্তি-্সরনি, হজ. +-ক্িলক্থষ্টি, কশ২+ক্তিলকষি, পা+-ক্তিন 

পানি (জল)১ সং+তন্+ক্তিন্সন্ততি, বুজ+জিন্নবুক্তি, ধ্বন+ক্তিল্ধ্বনি 

ইত্যাদি। 

কত) 
২৮১ সুত্র । স্কণ্মক ধাওর উত্তর কন্মবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় হয়। 

আর অকন্মক ধাঁুব উত্তর কর্তবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় হঘূ। 

টিগ্রনী। বাচা ভেদে কত প্রত্যয়ের প্রক্রিয়া ভেদ হয় ন!। 
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২৮২ স্তর । ক্ত প্রত্যয়ের প্রক্রিয়া এই-- 

(১) ঞ, দূ কারের পর ক্ত স্থানে ন হয়। 

(১) শওষকারেব পর ক্তস্থানেট হয়। 
(৩) অন্তন্ কত স্থানে ত হয়। 

(৪) ঘে বর্ণের পর ত স্থাপন করিলে কু শ্রাব্য বা অর্থ দ্ধ হইতে পারে 
তথায় ত কারের পুরে ই কারের আগ্ম হয়। 

(৫) ধাতুর অন্ত্য ধ, ভ, হু, স্থানে দ, ব, গ হর এবং তাহার পরস্থিত ত 
স্থানে ধ হ্মু। কিন্তু উ, উ খা কারের পর স্থিত হ স্থানে গ হয় না বরং হ এবং 

ত মিলিয়া ঢু হয়। 

(৬) ধাতুর অন্ত্য শ. দ স্থানে ব এবং ন হয়। 

(৭) *্ধাতুর অন্ত্য ণ. ন কারের পর ই আগম হয়। কিন্তু জুন, মন্, হন ও 
খন্ ধাতুর স্থানে জ!, মা হ খা হয়। 

(৮) ধাতুর অন্ত্য ম স্থানে আন্ হ্র। কিন্তু যম, গম্। রম্. নম্ ধাতুর 

অন্তা ম্ লোপ পাঁর। 

(৯) চকারান্ত অধিকাংশ ধাতুর উত্তর ই কারের আগম হয়। মুচ্, সিচ 
বচ. প্রসৃতি অত্যল্প ধাতুর অন্ত্য চ. স্থানে কৃ হয়। 

(১২) ধাতুর অন্ত জ. ও গ্ স্থানে কৃ হয় কিন্ত কুজং ব্রজং কু» 

মং গুঞ্জ গঞ্জং নিঞ্জ২ ধাতুর অন্ত্য জ বাঞ্জ স্থির থাকে এবং তাহাদের উত্তর 
ই কারের আগম হর। পরস্ত স্থজ+ক্ত-্স্থষ্ট হয় । 

(১১) ধাতুর উপান্ত ব এবং ক স্থানে উ হয় কিন্ত বহ ধাতুর উপান্ত ব 
স্থানে উ হয়। অন্য স্বর যুক্ত বকাঁর পরিবপ্তিত হয় ন!। 

(১২) কন্। লপ্, সুদ, বিদ্, যুদ্, পত. ধাতুর উত্তর ই কারের আগম হয়। 
(১১) দুই ব৷ ততোধিক স্বরবিশিষ্ট ধাতুর উত্তর সর্বত্রই ই আগম হয়। 

(১৪) উপরি উক্ত শ্ছত্র না পাইলে এবং নিপাঁতন সিদ্ধ না হইলে অস্তত্র 

ই কারের আগম হয় । যথা 
ভু+ক্তল্ভৃত, প্র+ভা+ক্ত- প্রভাত, বি+কৃ+ক্তলবিকীর্ণ, বি+স্ত,+কত- 
বিস্তীর্ণ, বি+সদ্4-ক্ত-ুবিবন্ন, সং+পদ+ক্ত-সম্পন্ন। প্র+বিশ.+ক্ত- প্রবিষ্ট) 
শিষ +কজশ্শিষ্ট, গর্ভস-ক্তল্গর্ভিত। পল্+ক্ত-্পালিত, কুধক্তলরুদ্ধ) 
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লভ.+ক্ত-্লব্ধ, দহ.+ক্ত-্দগ্ধ। কু+ক্ত-ুরৃত, ভী+ক্ত-ভীত, মুহ+-ক্তস্- 

মূ বা মুগ্ধ, ধবন্+ক্ত-্ধ্বনিত, কণ+-কত-কণিত, গম্+ ত-গত, হন্+ক্ত_ 
হত, খন+ক্ত্খাত, সং+যম+-ক্ত- সংযত, র্ম+ক্ত-রত, ভ্রম্+ক্ত ভ্রান্ত, 

মুচ+ক্রল্মুক্ত, রচভ্ত রচিত, বচ২ক্ত-উক্ত। আ+হ্যা+ক্ত-আহুত, 
ভজ.4ক্-্ভক্ত, অনু +রঞ্জ,+ক্ত লঅনুরক্ত, গঞ্জ+ক্ত লগঞ্জিত, কুজ.+ক্ত _ 

কুজিত, বি+কস্+ক্ত-বিকসিত, পং+ক্ত-পতিত, কথন্+ক্ত- কবলিত; 

গু্জর্+ক্ত-গুঞ্জরিত, দৃহ+ক্তলদৃঢ় ইত্যাদি । 
২৮৩ সুত্র । নিম্ন লিখিত পদ গুলি নিপাতনে সিদ্ধ হয়_-দ14+-ক্ত দত্ত, মদ্+ 

স্ত-্মত্ত। পচম+ক্ত-্পক্ক। শুষ.+ক্ত-শুঞ, মা+ক্ত-ুমিত, গৈ+-ক্তল্গীত, 

ধু+ক্ত-ুধৌত, ধা+ক্ত-হিত, আম +ক্ত-আসীন, দান্+ক্ত-্দীন, হা+ক্তল 

হীন, প্র+বিদ+কত-্প্রবীণ, ক্ষি+ক্তলক্ষীণ, প্র+আ+ চি+ক্ত প্রাচীন, 
গাহ.+ক্তলুগা, প্যায়+ক্তল্পীন, লী+ক্ত-্লীন/ল ২+ক্ত_লুণ, ম্লৈ+ক্তল্ল 
মান, মজজ.+কত₹মগ্জ)। রুজ.+ভ-কগ্ন/ভঞ্জ +ক্ত-ভগ্ন, গ্রহ +ক্ঞল্ গৃহীত, 

উৎ+বিজ +ক্তলউদ্দিগ্ন, নিহ+ক্ত-নিদ্ধ, ক্ফাক,+ক্ত-স্ফীত, প্রচ্ছ+-ক্রষ্ 
পৃ, অজ.+-ক্ত-্ত্রন্ত, ভ্রস্জ.+ক্ত-্ত্রষ্, পা+ক্ত-্পীত, মুগ +ক্ত-মৃগ্যিত। 

২৮৪ ন্থত্র। কতক গুলি ধাতুব একই প্রত্যয় যৌগে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে বিভিন্ন 

পদ হয়। যথা-মুহ+ক্ত-্ুমূঢ (যাহার জ্ঞান নাই ), মুহ+ক্ত-ুমুগ্ধ (যাহার 
জ্ঞান কোঁন কারণে লুণ্ড হইষাছে, মুহ+জ্লমূর্থ (যাহার কখন জ্ঞান ছিলনা এবং 
নাই); বা+ক্ত ( কর্তবাঁচ্যে )-বাত এবং বাঁ+-ক্ত ( কর্্মবাচ্যে )+-ক্র-বাঁণ। 

অনটু। 

২৮৫ সুত্র । ধাতুর শত্তর কর্তৃ, কর্ম ও ভাঁব বাচ্যে অনট্ প্রত্যয় হয়। অন- 
টের অন থাকে, ট লোঁপ পায়। 

২৮৪ সুত্র। ধাঁডুর উত্তর কর্তৃৰাচ্যে অনট প্রত্যত্র হইলে, এইরপ প্রক্রিয়া হয়। 
ষ্থা--. 

(১) ধাসুর অন্ত্য আ' স্থানে আগ হয়। 

(২) ধাতুর অস্ত্য অন্ত প্বরের বৃ্ধি হয় 



ভাষ৷ বিজ্ঞান । ৮৯ 

(৩) ধাতুর উপান্ত অ স্থানে আ হয় এবং অন্ত শ্বরের গুণ হয়। যথা 

দ1+অন-দাঁয়ন, চি+অন-চায়ন (চি স্থানে চৈ হইয়াছে ) ভূ+অনন 
ভাবন, ক+অন-ুকারণ, ধো+অন-্ধ্যায়ন, গে+অনহ্গায়ন। পৎ+ অনল 

পাঁতন, ভিদ্+ অন-ুভেদন, হুদ্+অন-ুনোদন ইত্যাদি। 

টিগনী। ছুই বা তদধিক দ্র বিশিষ্ট ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে অন্ প্রত্যম 
হয় না। + 

২৮৪ স্ত্র। ভাঁববাচ্যে ও কর্মনবাচে। অনট প্রত্যয়ের প্রক্রিয়া এইক্সপ ঘথা-_ 
(৯) ধাতুর অন্ত্য ই বর্ণাদির গুণ হয়। কিন্তু প বর্ণে যুক্ত ক স্থানে উর হয়। 
(২) ধাতুর উপাস্ত খ % কারের গুণ হয় এবং ইঈু উ কারের বিকল্পে 

গুণ হয়। 

(৩) ধাতুর অন্ত্য এ, ত্র স্থানে আ হয়: যথা-_ 

ক₹+অন-ুকরণ, চি+অন-চয়ন, নী+অন-নয়ন, ভি+অন-ভেদন, 
পৎ্+অন-্পতন, তৃপ+ মন-তর্পণ, ক্থজ+ অন-সঙ্জন * পৃ+অন-্পুরণ, 
স্কু+ অনন্স্করণ ভূষ+ অন-ভূষণ, কির্+ এন-কিরণ, আ+হ্বে+অন- 

আহ্বান, গৈ+অন-্গান, ধ্যৈ+অন-্ধ্যান ইত্যাদি । 

নিপাতনে, পশ্চাৎ+ই +অন-্পলাক়্ন । 

অল্। 
২৮৮ স্ত্র। ধাতুর উত্তর কেবল ভাঁববাচ্যে অল প্রায় হয়। অলের অ 

থাকে। 
২৮৯ সুত্র। অল প্রত্যয়ের প্রক্রিয়া! এই-_ 
(১) ধাতুর অস্ত্য ই বর্ণাদির গুণ হয়। 

(২) ধাতুর উপাস্ত্য ই বর্ণাদির ৰিকল্পে গুণ হয়। যথ৷ 
২+গম্+অ-ুসঙ্গম, সং+-চি+ অ-্সঞয়, সং+ক্ষিপ+ অস্সংক্ষেপ, ভূজ্ 

+অন্দভোজ ইত্যাদি। 
০ 

* আধুনিক কোন কোন লেখক হুঙ+অন-্ম্জন লেখেন। তাহ অশুদ্ধ। সর্জন 

লেখাই উচিত। কেন না এখন সংস্কৃত ব্যাকরণ পরিবর্তিত হইতে পারে না। 

৯২ 



৯০ বাঙ্গালা ব্যাকরণ । 

ঘউ্। 

২৯০ সুত্র । ধাতুর উত্তর কেবল ভাববাচ্যে ঘও. প্রত্যয় হয়। ঘঙের অখাকে। 

২৯১ সুত্র । ঘঙ. প্রত্যম্ের প্রক্রিয়া এই-_ 
(১) ধাতুর অস্ত আ স্থানে আয় হয় এবং অন্ত শ্বরের বৃদ্ধি হয়। 

(২) « ধাতুর উপান্ত অ স্থানে আ হয় এবং অন্ স্বরের গুণ হয়। 

(৩) ধাতুর অন্ত্য চ ঞ্ স্থানে বিকল্পে ক হয় এবং জওঞ্জ-স্থানে বিকল্পে 

গহয়। যথাঁ_ | - 

দা+অম্ব্দীয়, অধি+ই+অ-অধ্যায়। প্র+ভূ+অ-এভাব, স্ব অহ্ু 

স্বাদ। বি+সিচ+ অন্বিষেক, নিঃ+মুচঅল্বনির্োক। সং+-কুঞ্চ+ অন্ন 

₹কোচ, অনু +রঞ্জ.+অ- মন্ুরাগ, বি+রাঁজ.+অ-ুবিরাজ, ভূঞ্জ + অ--ভোগ; 

যুজ২+অসুযোগ ৩5১ অ-শোক ইত্যাদি। 

ই । রি 

২৯২ নুত্র। ধাতুর উত্তর কর্তবাচ্যে ও ভাববাঁচ্যে “ই” প্রত্যয় হয় । 
২৯৩ স্কত্র। ভাব বাচ্যে “ই প্রতায় হইলে কোনই পরিবর্তন হয় না। য্থা 

--শঁচ.+ ইল শুচি, কুচ. ই-ুরুচি, চুর+ই-০চুরি ইত্যাদি । 
কর্তৃবীচ্যে ই প্রত্যয় হলে ধাতুর অন্তা অআ৷ লোপ পা এবং ই কারাদি স্বর বর্ণের 

গুণ হয়। যথা হৃ+ই-ুহবি। নি+ধা+ই৮নিধি, বি+ধা1+ই বিধি ইত্যাদি। 
টাকা-_এই “ই” প্রত্যয়কে কোন কোন বৈয়াকরণ ক্তি প্রত্যয়ের রূপান্তর বলিয়া 

জান করিয়াছেন । কিন্ত আমি ইভীকে পৃথক্ প্রত্যয় বলাই সঙ্গত বোধ করিলাম । 

মান। 

২৯৪ সুত্র। ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে বিগ্যমানার্থে মান প্রত্যয় হয়। হলাস্ত 
ধাতুর উত্তর কর্বাচ্যেও মান প্রত্যয় হইয়। থাকে । 

২৯৫ সুত্র। মান প্রত্যয়ের প্রক্রিয়া এইরূপ-_ 

(৯) কর্ম্নবাচ্যে মীন প্রত্যয় হইলে, হলাস্ত ধাতুর উদ্ধর যকারের আগম 

হয় এবং উপাস্ত ই কারাদির বিকরে গুণ হয়। 



ভাঁষ! বিজ্ঞান ॥ ৯১ 

(২) ধাতুর অন্ত্য আ, ই, ঈ, খর স্থানে ঈয় হয়। উ উ স্থানে উদ্ন হয়, খ 

এবং গ্ক স্থানে রায় হয়। | 

(৩) কর্ঠবাচ্যে মান প্রত্যয় হইলে, হলান্ত ধাতুর উত্তর অ কারের আগন 
হয়। যথাঁ_ 

কর্ৃবাচযে--গম্+মাঁনস্গমযান (থে যাইতেছে) দা+নান»দীয়মান, 
জি+-মান-জীয়মান, নী+মানস্নীরমীন, বি+ধূ+মান-বিধুয়মান, ধমানন 
ধীন্মমীণ, গু + মান সগ্রীয়মাণ, নিন্দ,1মান-নিন্দমান। 

নিপাতনে-_দশ.+মান_ এপশ্থামান। 

কন্মবাচ্যে--গম্+ মনল গম্যমান, | দুশ.+মানন্দরশ্যমান। ভিদ্+মানল 
ভেগ্মীন, রুধ.+ মাঁন.-ুরে!প্যমান ইত্যাদি । 

টাকা-র্তৃবাচ্যের ও কম্দবাচ্যের অর্থ বোঁদ জন্য একই ধাতৃতৎপন্ন চারিটি পদ 
দেখান যাইতেছে যথা 

গমনান (যে যাইতেছে )। 

গম্যমান (যে স্থানে যাইতেছে )। 

পশ্তানান ( যে দেখিতেছে )। 

দৃখযমান (যাহা দেখা যাইতেছে )। 
ভিদমান (যে ভেদ করিতেছে )। 
ভেগ্চমান (যাহাকে ভেদ করিতেছে )। 

শিন্দমান (যে নিশ্দিতেছে )। 

নিন্দ্য মান (যাহাকে নিনদিতেছে )। 

রেলের 

স্যমান 

২৯৬। ধাতুর উত্তর কর্তু ও কম্ম ৰাঁচ্যে অবশ্থন্তাবী অর্থে '( অর্থাৎ যাহ! 
এখন নাই কিন্তু ভবিষ্যাতে অবস্থ হইবে ) স্তমান প্রত্যন্ন হয়। 

২৯৭। কর্তৃবাচ্যে স্তমান প্রত্যয়ের প্রক্রিয়া এই ষে 

(১) হৃলাস্ত ও খ, ঞ্ক কারাস্ত ধাতুর উত্তর অ কারের আগন'হম। কিন্ত 
চ, কঃ শ, ধ, স কারের পর অকার আগম না হইয়৷ সন্ধি হয় । 



নই বাঙ্গাল! ব্যাকরণ । 

(২) ধাতুর অন্ত্য ই কাঁরাদি স্থরেও গুণ হয়। 

(৩) ধাতুর উ পান্ত ই কাবাঁদির বিকল্পে গুণ হয়। 

(৪) ধাতুর অন্ত্য আ' স্থানে একার হয়। যথা! গম্+ স্তমান্-গমস্তমাণ 

দা+স্তমান-দেস্যমাণ জি+শ্তমান-জেব্যনাঁণ বচ২+ শ্তমানস্বক্ষমাণ লিকৃ+ 

শ্তমানস্লেক্ষমাণ দশ. +শ্তমানদুশশুমান, মৃষ.+-তমানল্নৃসপ্যামান, বস্+ 
স্তমান-্বস্ স্তনানঃ ইত্যাদি । 

২৯৮ । কম্মবাঁচ্যে শ্তমান প্রত্যয়ের নিয়ন এই-- 

(২) হলাস্ত এবং খ; ঞ্জ কারান্ত ধাতুর উত্তর ইকারের আগম হম্। 

(২) ধাতুর অন্ত্য ও উপান্ত ই কারাদির গুণ হয় এবং শাহাঁর পর ই কারের 
আগম হয় । 

টীকা । ণ কাঁরভেদ ৪ সকার ভেদের সুজ পাইলে শ্তমান গানে ন্যমাঁণ 

হইয়া যায়। 

যথ। গম্+ শ্তমান-গমিষ্যমাণ, ক + হ্তমাণ_করিব্যমাঁণ, দা + স্তমীণ স্দাশ্তমান, 

জি+ স্তমান- জয়িষ্যমাণ, ভূ +স্তমানস্তভবিষ্যমাণ ইত্যাদি । 
টাকা । মাঁন এবং স্তমান প্রতায় মুলতঃ একই প্রত্যর। “নত” অংশ সংস্কৃত 

ভবিষ্যৎ কালের চিহ্ন । স্তরাং “মান? বর্তমান কালে এবং স্তমীন ভবিষাৎ কালে 

প্রতায় হয়। 

২৯৯) অকম্মক বাঁতুর উত্তর কর্বরাচ্যে নান এবং স্তমান্ প্রত্যয় হইতে 
পাবে শা 

৩**। হুই বা ত্দধিক স্বর বিশিষ্ট থাতুতে শ্তনান প্রত্যয় ব্যবত হয় না কিস্ত 
ব্যবহার করিলে কোন দোব নাই । 

তব্য | 

৩০১৭। ধাতুর উত্তর কেবল কর্পবাচ্যে যোগ্যার্থে,“তিব্য” প্রত্যয় হয়। 
৩২1 তব্য প্রত্যয়ের প্রক্রিয়া এই যে 

(১) ধাতুর অস্তে ত ধ, ট.বর্ণ থাকিলে তব্য স্থানে অব্য হয়। কনাচিৎ 
ভব্য ঠিক থাকে এবং ধাতুর উত্তর ই কারের আগম হয়। 
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(২) ধাতুর অন্ত্য ও উপান্ত ই কারাদির গুণ হয়। তাহার পর ই কারের 

আগম হয় । 

(৩) যেখানে ধাভুর অন্ত্য বর্ণের সহিত সহজে ত কার যোগ হইভে পারে 

তথায় ইকারের আগন হয় না। 

(৪) ধার অন্তা চ ও জন্থানেক এব ণ ওম স্থানে নহম়। যথা দা+ 
তবা-দাতবা, অট্র+ তর্য-অটব্য, পৎ+তব্য-্পতব্য, ছিদ্+তব্য-ছেধব্য বা 

ছেদিতব্য, বুধ +তব্যবোঁপব্য, * শুদ১+ তব্য_ুশোধিতব্য, ভী+তব্য -ভেতব্য 

ক+তব্য-্কর্তব্য, ভূ+তব্য-ভবিতব্য, বচ.+ তব্য-ুবক্তব্য, ভুজ+ তব্য 

ভোক্তব্য, পণ.+ তব্য-পন্তব্য, গম্+তবা- গন্তব্য ইত্যাদি । 

৩০৩। পরন্ত ধাতর অন্তে শ কিন্বা ষ থাকিলে, তব্য স্থানে টব হয় এবং সেই 

শ স্থানে যহয়। কিন্তু পরিবর্তিত হয়না । য্থ বস্+তব্য্রস্তব্যঃ লম্+ 

তব্যস্লম্তব্য, বিশ. +তব্যল্বেইব্য, নশ.+ তব্য +নষ্টব্য, উৎ+ তব্য- ৪ষটব্য 

ইত্যাদি। 
নিপাঁতনে দুশ.+ তব্য দ্রষ্টব্য, ভ্রস্জ.+ তব্য ্রষ্টব্য পুচ্ছ + তব্য ০ প্রশ্টপ্য ! 

অণীয়। 

৩০৪ সথত্র। খাঁতুর উত্তর কেবল কম্মবাচ্যে ঘোগ্যার্থে অণীয় হয়। 
৩৪৫ প্ত্র। অনীয় প্রত্যয়ের প্রক্রিয়া! এই-_ 

(১) খাতুর অন্ত ই, ঈ, উ এবং খ কারের গুণ হয় এবং উ স্থানে আব 
এবং খ্ক স্থানে ঈর্ হয়। 

(২) হলাস্ত ধাতুর উপান্ত ই বর্ণাদির গুণ হয়। যথা-_-চল্+ অনীয়ল 

চলনীয়, চি+- অনীয়ু-চয়ণীয়, ভী+ অনীয়-ুভয়নীয়, শ্র+অণীয়স্শ্রবণীয়, আ+দৃ 
+অণীয়-হআদরণীয়, ভৃ+অণীয়--ভাবণীয়, গু + অণীয়-ুগীরণীয়, ছিদ্+ অণীয়» 
ছেদণীয়, কৃষ + অণীয়- ক্ষণীয়, গৈ+ অণীয়-গায়ণীয় ইত্যাদি 

কিন্তু বন স্বর বিশিষ্ট ধাডুতে এই ছ্িতীয় উপস্থত্র অযুজ্য ৷ 
শক পপ আজ সপ জার পপ পপ শা হজ সপ পা” আস রাজ পপ জপ আস শপ সা রা পাশ আপা | সী 

ঝ 

* কোন কোন সংস্কৃত বৈয়াকরণ বুধ.+ তব্য ॥ বোদ্ধব্য লিখিয়াছেন। কিন্তু তাহ! কুশ্রাবা 
এবং ধাঙ্গালাভাষায় অব্যবহায্য । 
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য। 

৩০৬ সুত্র। ধাঁঠুর উত্তর কেবল কম্মবাচ্যে যোগণার্থে “য” প্রত্যর হয়। 

৩০৭ শৃঙ্জ। ষ প্রত্যয়ের প্রক্রিয়া এই 

(১) ধাতুর অন্ত্য আঁ, ই, ঈ, এ স্থানে এ হয়? 

(২) ধাতুর অন্ত্য উ উ কারের গুণ এবং খ ৯ কারের বু়ি হয়। 
(৩) হলাস্ত ধাতুর উপান্ত ই কারাদির বিকল্পে গুণ হয কিন্তু বহু স্বর বিশিষ্ট 

ধাতৃতে তাদৃশ গুণ হয়না । যথাদা+য়-দেয় শ্রি+য়হুশ্রেয়, ণী+য়লুনেয়, 
ধ্যৈ+য়-্ধোয়। গৈ+য়-গেয়। শ্র+যল্শ্রব্য, ভূ য-্ভব্য, ক+য-কাধ্য, 
উৎ+গৃ+য-উদ্গার্ধ্য, ছিদ্+ ধলুছেদ্য, বুধ+য-্বোধ্য, যুজঁষ-যোজ্া 
বা যুজ্য, ভূত +য-ুভোজ্য বাঁ “ভূজ্য, উৎ+দিশ +য-উদেশ্ট বা উদ্দিস্তঠ 

পূজ+ঘ-পুজা, দুশযল্দৃশ্ট ইত্যাদি। 
প্র ডন 

ক্যপ। 
৩০৮ সুত্র । হলান্ত এবং আ, উ,খ কারাস্ত পাতুর উত্তর কম্মবাচো “ক্যপ” 

প্রত্যয় হয়। 
৩০৯ সুত্র । ক্যপ প্রত্যমের প্রক্রিয়া এই যে 
(১) ক্যপের  থাকে। 

(২) খকারাস্ত ধাতুর উত্তর ত করের আগম হয়। 

(৩) জগ্রস্থানে গ হয় উপান্ত স্বরের গুণ হয়। যথা-দায়ল্দায় 

স্ত+যল্ত্য়। ক+য-্কৃত্য ভ+য-ভৃত্য১ নু+ধল্ুমৃত্যঃ ক্ষিদ্+ য্লক্ষিদ্য 

সভ+যস্-সভ্য ইত্যাদি । নি পাতনে পু+যস্পুণ্য। 

ঘ;ন্। 

৩১৭ স্ত্র। ধাতুর উত্তর অধিকরণ বাচ্যে ঘান, প্রত্যয় হর। ঘ্যন প্রত্যয়ন 

শব্দ অর্ধিকাংশই স্ত্রীলিঙ্গ হয় এবং তাঁহাতে স্ত্রীত্বের আ. যোগ হইয়! থাকে। 

৩১১ সৃত্র। ঘ্যন প্রত্যয়ের প্রক্রিয়া এই-__ 
(৯) ধাতুর অন্ত্য আ স্থানে বিকল্পে অ হয়। 
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(২) ধাতুর অন্ত্য ই, ঈ স্থানে "অয়)” এবং খঞ্ক স্থানে পরি” হয়। 

(৩) স্বরাস্ত এবং ত বর্ীপ্ত ধাত্রর উত্তর ঘ্যনের “য” থাকে । অন্ত হলাস্ত 
ধাতুর উত্তর কিছুই থাঁকে না। যগা-_দা+ঘ্যন-্দয় (ভ্ত্রী)-দয়া, মা+ঘ্যন 

(জ্ী)-মায়াঃ শী+ঘ্যন (ভ্ত্রী)-শয্যা, কু+ঘ্যন (ত্ত্রী)-্লক্রিয়া, বিদ+ঘ্যন 
(ক্রী)-্বিদ্যা মিথ.+ঘ্যন (ভ্্রী)-মিথ্য! লজ্জ+ঘান (স্ী)-লজ্জা নিন্দ + 
ঘান+ আল নিন্দা, ঘ্বণ +-ঘ্যন+আস্দ্বণা ইত্যাদি । 

নিপাভনে মুগ +ঘান+অ'মুগয়া ক্ষুৎ+ঘ্যন + আ ক্ষুধা । 

ঞ্রি। 

৩১২ কুত্র। ধাতুর উত্তর “অন্যেং কৃত" এই অর্থে ঝি? প্রত্যয় হয়। 

৩১৩ সুত্র । ধাহুর উত্তর ঞিঃ প্রত্যয় হইলেও তাহা ধাতুই থাকে। তখন 
তাহাকে গ্যন্ত ধাতুবলে। এ্যন্ত ধাতুর উত্তর পৃর্নোক্ত কোন কৃ প্রত্যয় শ্রইলে 

পদ সাধিত হয় । 
৩১১ স্সত্র। এ প্রত্যয়ের প্রক্রিঘা এই যে 

(১) ঞ্ি প্রত্যয়ের “উ” থাকে। 

(২) প্রত্যয়ের আদিতে স্বর থাকিলে ঞ্জ সম্পূর্ণ সোপ পায়। কিন্তু থ 

জ্ঞ! এবং অপ্ি+ পূর্র্বক ই ধাতুর পর ঞ্ি স্থানে “প্” হয়। এই তিন্ ধাতুর পর 
"্রু” এব পক্তি” প্রত্যয় হইলে তন্রপ শ্রি স্কানে পু হয়। 

(৩) ধাতুর অন্ধ্য অ লোপ পাঁধ আ৷ স্থানে আর হয় এবং ই কারাদি স্বরের 
বৃদ্ধিহযা। কদাচিৎ বৃদ্ধি না হইয়। গুণ হয়। 

(৪) ধাতুর উপান্ত অ স্থানে আ' হয় ই কারাঁধির বিকল্পে গুণ হয় এবং ব 

স্থানে বিকল্পে উ হয়। 

(৫) হন্ ধাতুর উত্তর ঞি প্রত্যয় হইলে উভয়ে মিলিয়া ঘাত হয়। 
যথা-_শাল+-শালি পা+-ঞ্িলপাঁয়িঃ চি+ঞ্িল্চায়ি শী+ি-শাযি, 

পু+ঞ্িস্পাবি, ভূ+ি-ভাবি,ক+ল্কারি গু+ঞ্িস্পগারি, ধোৈ+ঞিল 
্যাযি, বুধ+প্রিঃলুবোধি, কৃষ+ঞিঃ-কধি পদ্+ঞিস্পাঁদি, অধি+ই ধাতু+ 
ঞ্িল্অধ্যাপত আা+ঞি-জ্ঞাপও খা+্রিলঅর্প। বি+ই+ঞ্রিল্লব্যায়ি, 
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পতি+বস+-পযুি, প্র+ বস্+ঞি-প্রোধি, বচ১্রি-উচি, নিঃ+- 

বস+-গ্রিল্ুনির্বাসি ইত্যাদি । 
এইরূপ গ্যন্ত শব গুলির পর আবার অন্ত কৃৎ প্রত্যয় হয়। যথা--স্থাঁপি + 

স্ুস্থাপিত, বি+সাঁদি+ক্ত-ুবিষাদিত, শায়ি+অক-শায়ক (প্রত্যয়ের 
আঁদিতে “স্বর থাক! হেতু গ্রিং প্রত্যয়ের ই লোপ পাইয়াছে * শালি+ক্র-শাপিত 
ইত্যাদি। পু 

গন্। 

৩১৫। সার উত্তর ইচ্ছার্থে সনু প্রত্যয় হয়। কিন্তু ধাতুন আদিতে স্বরব্র্ণ 

থাকিলে সেই তুর উত্তর সন্ প্রত্যয় হয় না। কেবল ঈগল! শব্দ ন্বরাদ্ধ ধাততে 
মন্ প্রত্যয় হইয়া উৎপন্ন ভইয়াছে । 

৩১৬। সন্ প্রত্যয় হইলেও ধাতু পুর্বববৎ ধাতু গাকে ৷ ভাহার পর কিপ প্রত্যয় 
হঈলে এবং স্ত্রীলিঙ্গে আ প্রতায় হইলে ইচ্জীপ্রকাশক পদ সাধিত হয়। তদভিন্ 

সন্ প্রত্তয়ান্ত ধাতুতে উ, উক, নক এবং ক্ত প্রত্তায় ও হইতে পারে । 

৩১৭1 সন্ প্রত্যয় যোগে অধিক।ংশ ধাতুর দ্বত্ব হয়। 
৩১৮1 ধাতুদ্িত্ব হইবার নিয়ম এইরূপ-- 

(১) ধাতুর আদৌ ক থাকিলে তৎপূর্বো্চ হয় । 
(২) ধাতুর আছ্যে জ, গ কিন্। হ থাকিলে তৎপুর্বে জহয়। আর ধাড়র 

জ স্থানে গ হয়। 
(৩) ধাতুর আদৌ মহা প্রাণ বর্ণ থাকিলে, তাহার পুর্বে সেই মহীপ্রাণ বর্ণেক 

ূর্ববত্তী 'ল্পপ্রাণ বর্ণ হয়। 
নবি ৮ ৮ ৮ শা তা আপীল আচ পাপা শপ পানি পাপ তি শশী শপ শত পা আজ পপ আপ জী পপি শপ শপ শা আত পাস স্পা পট আনিস জা ৯৪ 

* ইংরেছী বর্ষ টু হাঁ, (৮০7 £০1:৪৬০) ক্রিয়ার পরিবর্তে বাঙ্গালা ভাষায় আছ (অস) 
ধাতু ব্যবন্ৃত হইয়া থাকে । কিন্তু অস্ ধাতু আুকর্মীক এবং হব, সকণ্্ক হেতু অর্থের তুলাতা 
হয় না। অতএব হষঈব, ক্রিয়ার পরিবর্তে শীল ধাতু কিন্বা অব+ আপ ধাতু ব্যবহার 

করণ উচিন্ত । যেমন “আই হ্যাব, বুক” (1178৮673901) এই বাক্যের অস্ুবাদ 

“আমি পুস্তক শালি” অথবা “আমি পুস্তক অবাঁপি” বল! “উচিত। নতুবা “আসার পুস্তক 
আছে” বিলে ভাবার্থ হয় বটে কিন্তু ঠিক শব্দানুরূপ অর্থ হয় না। “আমি” শব্দ কর্তা “পুস্তক” 
কর্ম এবং “শালি বা অবাঁপি” সকর্দক ক্রিয়। হইলে সর্ববপ্রকারেই ঠিক অর্থ হয়। 



ভাঁষ বিজ্ঞান । ৯৭ 

(৪) অন্ঠান্ত বর্ণ শফের আদিতে থাকিলে, তৎপূর্বে ঠিক সেই বর্ণই হয় কিন্ত 
সেই হলবণে যুক্ত স্বর ঠিক থাকে না । 

৩১৯ সুত্র । কিন্তু নি্নলিখিত ধাতু গুলির দ্বিত্ব হয় না । 

(১) সিটি 

(২) একাধিক স্বর বিশিষ্ট হলাস্ত ধাহু। - 
(৩) আপ্ এধং লভ্ ধাতু) , 

৩২৭ সী” সন্ প্রতায় যোগে আপ্, লভ দাঁ, ধা, গৈ, হন্ ধাতুর স্থানে 

যথাক্রমে ঈপ £ লিপ, দি, ধীৎ, গীৎ, ঘাং রি হয়। 

৩২১ সুত্র। সন্ প্রত্যয়ের প্রক্রিয়া এই যে__ 

(১) ধাতুর অন্ত্য মূ, ন, ণ স্থানে “২৮ হয়। কদাচিৎ অনুম্বর না হইয়া ই 
কারের আগম হষ্ঈ। 

(২) পাতুর প্রথম স্বর অ, আ, ই কিম্বা ঈ হইলে, তাঁহাদের স্থানে ঈ হয়, 
এব* আদিষ্ট পূর্ত বর্ণে ই কান বোগ য় । 

(৩) পাভুর গ্রথম স্বর খ কিন্বা % তইলে, তাহার স্থানে ঈর আদেশ হয়, 

এবং আদিষ্ট পুর্র্ব বর্ণে ই কার হয়। 

কিন্ত ্থ কার প বর্গে যুক্ত থাকিলে, তাহার স্থানে উর হয় এবং আদিষ্ট পুর্ব বর্ণে 

উ কার হয়। ূ 

(৪) ধাতুর প্রথম ম্বর উ কিন্বাউ হইলে, তাহাদের স্থানে উ হয় এবং 

আদিষ্ট পূর্ব্ব বর্ণে উকার হয়। 
(৫) ধাতুর অন্থ্য চ, জ স্থানে ক হয়। তাুশ ধাঁতুতে প্রথম স্বর উ কার 

হইলে, আদিষ্ট পূর্ব বর্ণে উ কার হয়। 

দৃষ্টান্ত । 
পা+সন্+ আ-পিপাসা, ভী+সন্+ড+ আ-ুবিভীষাঁ, শ্রু+ সন্+ড+আ 

স্পুশষা, ক+সন+উ-ুচিকীর্যং ত+সন্্1+উ--তিতীর্য, জি+সন্+ড+আ- 
জিগীষা, আপ্+সন্+ড+আ্ঈগা, লভ+সন+ড+আ-্লিপ্সা, হন্+সন্ 
+উম্জিঘাংস্ু। জ্ঞা+সন্+ন্ক-নজিজ্ঞাসক, কিত+সন+-ক্ত-চিকীতৎসিত, 

গম্1+সন্1+উ-্জিগমিযু। মৃসন্+উল্ুমূর্ধং বচ১+সন্+উ-্বিবঙ্ষু 
ভুজ+সন+ড-+আ-্ববুভুক্ষা, মুচ.+সন্+উন্লমুযুক্ধু ইত্যাদি। 

সত 
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_. নিপাতনে মান্+সন+ড+আমীমাংস। স্পৃশ+সন+ড +আল্ল পিন্পৃষা,সথা 
সন্+উ-তিষ্, ত্যজ+সন+উ+আল্তিতীক্ষ। মৃ+সন+ড+আ-মুচ্ছণ, 
মুধ+সন্1উ-্যুযুতন্্, বি রম +সন্+ড+অ1-বিরমিষ| বা বিরংস1। ইত্যাদি । 

যউ। 

৩২২। ধাতুর উত্তর পুরঃপুনঃ অর্থে ষঙ, প্রত্যয় হয়। 

টাকা । যঙ. প্রত্যয় যোগে কোন পদ সাধিত হয় না । হয, প্রত্যয়ের পর আর 

একটি প্রত্যয় হইলে পদ সিদ্ধ হয়। 
৩২৩। সন্ প্রত্যয়ের স্তায় য. প্রত্যয় যোগে ও ধাতুর দিত্ব হয়। 

৩২৪1 যঙ প্রত্যয়ের প্রক্রিয়। এই যেঁ_ 

(১) যণ্ডের “্য” থাকে | কিন্তু যঙের পর অন্য কৃৎ প্রতায় ত৭য1 কালে কেবল 

“গান” প্রত্যয় যোগে ষঙের “ঘ” থাকে, অন্যজ ঘের কু থাঁকে না। 

(২) ধাতুর আদিষ্ট বর্ণে যুক্ত ইকারাঁদির বিকল্পে গুণ হয়। 

(৩) দ্বিত্ব ধাঁড়র পৃর্দ আদিষ্ট বর্ণে যুক্ত অ স্থানে বিক্ আ' হয়। 

(৪) ধাতুর অন্ত্য আকার স্থানে ঈকার হয়। যথ- 

পাঁ+য৪+মাঁন-পেপীরমান, ছুল্+য$+ মান-দৌছুল্যমান। দীপ্+ ষ$+ 

সদেদীপ্যমান, জল্+য$+মানহুজাজ্জল্যঘীন, জপ+য$+ক্ভিলস্বুপ্তি, ক্রমূ 

“য$+-ক্ত-্চক্রান্ত) ক্রম +য$+-অনটল্চক্রমণ। বা চংক্রমণণ যা+যঙ +ব্রল্ 

যাষাঁবর ইত্যাদি! 

নিপাঁতনে গম্+ য$+সতৃ-জগণ্ স্থা+ য$.+ মানস তিষ্টমান, চল্1য$.+ড 

ল্চঞ্চল, চল্+যঙ+ সতৃ-চলৎ। 

৩২৫1 ছুই বা ততোধিক স্বর বিশিষ্ট ধাতুর উত্তর যও প্রত্যয় অযোজ্য । 
৩২৬। মস্ত ধাতুতে ঞ্িি অথব1 সন্ প্রত্যয় হয়না! এবং এ ছুই প্রত্যয়াস্ত 

ধাডুতে ও হও. প্রত্যয় হয় না। , 

টি্নী। মান ভিন্ন অন্ত কৃতের পুর্ব্বে যণের র কিছুই থাকে না। সুতরাং কেৰল 

বিস্ব দেখি! যু$. প্রত্যয় অনুমান করিতে হয়। 

ইতি ধাতু প্রকরণ সমবাণ্ড। 



পঞ্চম প্রকরণ। 

তদ্ধিত। 

যেমন একটি ধাঁকু, হইতে রুৎ যোগে নানাবিধ পদ উৎপন্ন হয় সেইক্সপ একটি নাম 
হইতেও বিডদক্মিশেষ প্রত্যয় যে'গে অন্যগ্ঠি নাম উৎপন্ন হয়) 

৩২৭ স্থত্র। একটি নাম হইতে তংসহ সম্বন্ধ বিশিষ্ট অন্য নাম উৎপাদনের 

নাম তদিত। 

৩২৮ সুত্র। এক নাম হইতে পদান্থর ওঁৎপাদন জন্য ষে সমস্ত প্রত্যয় হয় 

তাহাদের নাম টিঙ। কৃৎ এবং টিতের মধ্যে বিশেষ এই থে কৃৎ ধাতুর উত্তর প্রত্যয় 
হয় এবং টিৎ নামের উত্তর প্রতায় হয় । 

টিৎ ছুই প্রকাঁর (১) সংস্কৃত টিং (২) বাঙ্গালা টিৎ। 

(১) ঘে সমুদ্াায় টিং সংস্ক্তে ও বা্গালায় উভয়েই ব্যবহার্ধ্য তাঁহারা 
সংস্কৃত টিৎ। 

(২) আর যাহারা কেব্ল বা্গালায় ব্যবহার্য তাহারা বাঙ্গালা টিৎ। 

পরন্ধ পারসী আরবী ও ইংরেজী হইতে যে সমুদায় টিৎ স্বরূপতঃ ব৷ পরিব্তিত" 

রূপে বাঙ্গাপায় ব্যবহৃত হইতেছে এবং পরে হইবে তাহাদিগকেও বাঙ্গালা টিৎ 

ব্লা যার । 

সংস্কৃত টি । 

৩২৯ স্থাত্র। নাম বাঁচক বিশেষ্যের উত্তর “তদ্তংগ জাত” এই অর্থে ট, টি) 

টয, টেয় এবং টাঁয়ন প্রত্যয় হয়। এই সমুদয় টিৎ যোগেব প্রক্রিয়া এই-- 
(১) টিতের আগ টু লোপ পাঞ্ধ। 

(২) নামের অন্ত্য অআ ই ঈ আ এবং নণলোপপায়। 
(৩) নামের অন্ত্য উ উ স্থানে অব্ এবং খ ঞ্ক। স্থানে ব হয়। 

(৪) শব্ের অন্ত র্, স্ফদি বিসর্গ রূপে থাকে অথবা ম কার অন্ুস্বর রূপে 

থাকে তবে টিৎ যোগ কাঁলে তাঁহারা স্বরূপ প্রাপ্ত হয়) 



১৩৬ বাঙ্গাল! ব্যাকরণ । 

(৫) পদের আদি স্বরের বিকল্পে বৃদ্ধি হয়। 

যথা-_বিবস্ব২+ট-ুবৈবস্বত, ড্রোণ+টিস্ুত্রৌনি, পৃধা +ট স্পার্থ, জমদমি+ 
ট্যস্জামদপ্্য, তপতী +-ট্য _তপত্য, উরুলোমন্+-টি-ওরুলোমি, কত্যি +টায়নন্ 

কাত্যায়ন, যু +ট--ঘাদব, সবিতি+ট--সাবিত্র (স্ত্রীলিঙ্গে ) সাবিত্রী, রক্ষ১+ট- 

রাক্ষস; মন্১+ট-মানষ, গাধিঃ+ টায়নস্গাধিরায়ণ, বিধায়ং+টিলবৈধায়মি, 
মন্ঃ+ট্য-মন্ুষ্য ইত্যাদি । নিপাতনে- ইক্ষাকু+ট-তীক্ষীকা। 

আধুনিক হিন্দুদিগের ষে প্রকার নাম রীখা হয় তাহা! আরবী নান অনুকরণ । 

ইহাতে ছুই তিন বা তদধিক শব্দ একত্র করিয়া এক্ষটি নাম বাঁখা হয়। কোথাও বা 
নামের কতক অংশ সংস্কৃত মূলক এবং কতক আবী মূলক হয় অপর স্থলে সম্পূর্ণ 
নামই সংস্কৃত মূলক অথচ সর্বত্রই আরবীর অন্থকরণ। যেমন-_ 

আরবী গৌলাম্ শবের অর্থ দাস এবং আঁবদ্ শব্দেরও অর্থ দাঁস। আবী 

ভাষায় গোঁগাম আলি, অবদুল আলি প্রভৃতি নামের অনুকরণে রাম গোলাম, শিব 

গোলাম, রাঁমদাঁস, শিবদাস গ্রভৃতি নাম হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে । 

আরবী ফজন্দ এবং গুলাদ শব্দে সন্তান বুঝীয়। আরবী ফর্জন্দ আলি, গুলাদ 
হোঁসেন প্রভৃতি নামের অনুকরণে বামকুমার, কালীকুমাঁর, হরিকিশোর, রখুনন্বন 
প্রভৃতি নাম আঁধু'নক হিন্দু সমাজে দেখ যাঁয়। 

উররূপ খোদা বক্ষ, রহিম বক্ষ নামের অনুকরণে, হিন্দুদের মধ্যে রাম বক্ষ। 

ভবাণী বক্ষ, কাঁলী প্রসাদ, হরিগ্রসন্ন গ্রভৃতি নাম হইয়াছে । 
যাহার একত্রীকুত কোন অর্থ নাই এমন একাদিক শব্দ দ্বারা একটি নাম গঠন 

করিতেও দেখা যাঁয় যেমন রামকালী, গঙ্গাহরি, কাঁলীনারাঁচণ ইতাঁদি। 

আরবী নিয়ম এই যে লোকের থেমন ভাগ্যবৃদ্ধি হয় তত সঙ্গে সঙ্গে ভাহাঁর নামও 

দীর্ঘতর হইতে থাকে । হিন্দুদের তদ্রপ নামের ক্রমশঃ বৃদ্ধির রীতি নাই বটে কিন্ত 
ধনী লোকেরা নিজ সন্তানের নামকরণ কালেই সুদীর্ঘ নাম রাখিয়া! থাকেন যেমন 

(১) জগনিক্জ্র নার।য়ণ) (২) ঈশ্বরী প্রসাদ নারায়ণ সিংহ (৩) ভৈরবেন্্র নারায়ণ, 

গদাধর ইত্যাদি । ৃ 
এইরূপ নামকরণ মগ্থাদি শাক্সকাঁরের সুত্র বিরুদ্ধ এবং অতিশয় অন্থ্বিধাজনক । 

ঈদৃশ বৃহৎ নাঁম ধবিয়! কেহ কাহারে ডাকিতে পাঁরে না। ভজ্জন্ত পুক্ুষদিগকে 
তাঁরিণী, ভবানী, অশ্নদা, রমণী প্রভৃতি স্ত্রীলিঙ্গ শব ছারা আহ্বান করিতে হয়। 
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ধরূপ কৃষ্ণপ্রিয়াঃ হবিদাসী প্রভৃতি নামিক! বমণীদিগকে কৃষ্ণ, হরি প্রস্তুতি পুংলিদ 
শবে ডাঁকিতে হয়। 

এইরূপ নামের উপর অপত্যার্থে তদ্ধিত প্রত্যয় হইতে পাঁরে না । এই জন্য 
আধুনিক নাঁমে টিৎ প্রত্যয় নাই। 

কখন কখন সম্পর্ক বাঁচক শব্দের উত্তর এই পাঁচ প্রত্যয় হয়। য্থা ভগিনী+ 
টেয়-ভাগিন্ঠে, এবিমাতৃ+ টেয়-বৈমান্রেয, পুক্র+ট-পৌল্র ইত্যাদি 

»৩পস্ছ্ত্র | বিশেষ্য ও সর্বনীমের উত্তর সম্বন্ধে টিক ওটায় প্রত্যয় হয়। এইছুই , 
গ্রতায় যোগের প্রক্রিয়া ৩২৯০ত্রের স্তায়। কিন্তু টিক প্রত্যয় যোগে শব্দের আদি- 

স্বরের বৃদ্ধি কখন কখন হয়'না। এবং টীয় যোগে কদাঁচ আদিস্বরের বৃদ্ধি হয় নাঁ। 
যথা-_দিন+টিক-দৈশিক, ক্ষণ+টিক-্ক্ষণিক, দেশ +টীয়-দেশীয়, মনঃ+ 

টিক্-মানুসিক, অস্তঃ+টিক আন্তরিক, অহং+টিকৃ-অহমিক (স্ত্রীলিঙ্গে ) অহ- 

মিকা, ত্বং +-টীয়লত্বদীয়, :মৎ+টায়-ুমদীয় ইত্যাদি। নিপাঁতনে পিতৃ +টিক-্ 
পৈতৃক ব! পৈত্রিক উভয় প্রকাঁরই সিদ্ধ হয় । 

৩৩১ স্ত্র। শাস্ত্রের নামের উত্তর "তৎ শী পারদর্শী” এই অর্থে ট, টি এবং 
টিক্ প্রত্যয় হয়। শব্দের আদ্য ঘ ফল! আকাঁর (01) স্থানে ইয়া এবং ব ফলা 
আকার (বা) স্থানে উবা আদেশ হয়। অন্য বিষয়ে যৌগ প্রক্রিয়া ৩২৯ স্থত্র 

সদুশ। যথা 
ব্যাকরণ+ট-্বৈয়াকরণ, হায় +টিক-নৈয়াযিক স্থৃতি+টন্মার্ড, দর্শন+ 

টিক দার্শনিক, অঙ্ক +টিক _ মাস্কিক, জ্যোতি+-টিসুজ্যে।তিধি, ইতিহাঁস+ট- 
ব্রতিহাঁস ইত্যাদি । 

৩৩২ স্ুত্র। দেবতাঁ, ধর্ম, ধণ্ম গ্রাবর্তক প্রভৃতির উত্তর তত্তক্ত বা তন্মত্াঁবলশ্বী, 
এই অর্থে ট, টীয়, ট্য প্রত্যয় হয়। স্ত্রী, নৃ, পণ্ড, পঙ্গিণ» ব্রঙ্গণ, শবের উত্তর ট 

যোগে ন কারের আগম হয় । যথা . 

বি +টস্তবৈষব, শ্রক্তি+টস্শীক্ত, শিব+ট-শৈব, কেশব+ট্কৈশব, 
ধীপ্ড+ট--যৈশব, ব্রহ্ম +ট্যস্ত্রান্ষ্য, গণপতি+ট্য-গাঁণপত্য, মহম্মদ +-টীয় 

মহচ্মদীয়, নানক + টীয়নানকীয়, স্ত্রী + টলস্ত্রৈণ হু +ট-নার্াঁ, (মনুষ্য পুজক ), 
পশ্ড+টম্মপাঁশ্ডন ( পশু গুজক), ব্রহ্মণ.+ট লত্রান্ধণ, পক্ষিণ1ট-পাক্ষিণ পেন্স 
গুজক ) ইত্যাদি। নিপাঁতনে ু্ধ্য +টসসৌর। 
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৩৩৩ হুত্র। বিশেষ্য শব্দের পর “তদ্্যবসায়ী” এই অর্থে টি এবং টিক্ প্রত্যয় 

হয়। 'ষথা-_-তন্ত+টি-তান্তবি (তাঁতী) ক'স্ত+টি-কাংস্তি) জাল+-টিক্ 
জালিক, ব্যাল+টিক-ুব্যালিক ( বাঁদিয় ) গণ ( বুলোক )+-টিক-নগণিক (স্ত্রী) 
গণিকা ( বেস্তা ) তিল +টিক-তৈলিক; ইন্দ্রজীল+টিক-০ন্দ্রজালিক নৌ +-টিক. 

নাবিক ইত্যাদি নিপাতনে-_শ্বান+টিক-শৌবাঁনিক (কুকুব ব্যবস!য়ীঃ) লৌমন + 
টিক-ুলৌমিক ;) ইত্যাদি । 

৩৩৪ স্ুত্্র। বিশিষ্য ও সর্ধনীমের উত্তর নাঁন! প্রকার সম্বন্ধ কাশী -১০ষ্ট্য, 
টিক্, টাক প্রত্যয় হয়। এই সমুদয় প্রত্যয় যোগে বিকল্পে পদের আদি স্বরের বুদ্ধি 
হয়। আর মম, তব বুক, পর, স্ব রাঁজন্ শক্রে পর ক কারের আগম হয় এখং 

"অন্ঠ” শব্দের উত্তর দকারের আগম হয়। হথা--ইতিহাস+টিক-ও্তিহাসিক, 

অন্ক+-টীয়স্ঞমস্কীয়-্পৃথিবী+ট-্পার্থিব। বন+ট্য-্বন্য 8 মম+টইলমামক ; 

ভব+ট-ুতাঁব্ক % বৃদ্ধ+-ট্য বার্ধক্য, পর+টীয়+পরকীয় স্থ+টায়স্স্বকীয়, 
রাঁজন্ +টীয়ু রাজকীয়, অন্য 1 টায়_অন্যদীর ইত্যাদি। 

নিপাতনে-_-অহন+টিকৃ--আহিক, সখ্য +টীয়-সৌরীয়, গো +ট্য কুগব্য ইত্যাদি । 

৩৩৫ কুত্র। যখন ছুই তিন পদ সঘাসে একীকুত হয়, তাহার উত্তর টিৎ প্রত্যয় 

করিলে কখন প্রথম পদের আদি স্বরের বুদ্ধি হয়, কখন বা শেষ পদের আদি ম্বরের 

বৃদ্ধি হয়, এবং কখন কিছুরই বৃদ্ধি হয় না। যথা--একমত+ট্য -্ত্রকমত্য ) সর্ব 
দেব+ট-্০সর্ববদৈব ) সুহৃদ+ট্য-সৌলজগ্য ৪. মহাদেশ +টিক-মহাদৈশিক $ উর 

দেহ+টিক-্উদ্ধীদৈভিক ; জলম্থল + টায়-জলম্থলীয় ; ইত্যাদি। 

৩৩৬ স্থুত্র । বিশেদণের উত্তর ভাবার্থে ট এবং ট্য প্রত্যয় হয়। যথা 

সুন্দর +ট্য-০সৌনধ্য ; মৃছু+টল্দার্ঘবঃ জড়+ট্যস্জাড্য ইত্যাদি। 

৩৩৭ হৃত্র। পিশিষ্য শব্দের উত্তর ণ্যাহার আছে” এই অর্থে “তু প্রত্যয় হয়। 

“বতুর” উ লোপ পায় “বত” থাঁকে ই কারাদি স্বর বর্ণান্ত শব্দের রন “বত” স্থ।নে 

পুত হয় । যথা-ধন+ বত -ধনবৎ 9 দয়া + বতু্দয়াবৎ ; সরঃ+বভৃ-সরম্থৎ 

(ী)-সরশ্বতী, বুদ্ধি বতুজ্্বুদিম্ড দী:+- বতু্ু্ধীম্) মধু + বতু-মধুমৎ ইত্যাদি। 
নিপাতনে-_ হন + বতুস্দহনুমৎ বা! হন্মৎ ছুই প্রকার হয়। আর হরিৎ, গরুত। 

ককুদ, মুত তেজঃ জ্যোতিঃ শবের পর “বতু* স্থানে “মত” হয় যথা-হরিত) 

গরুম্বৎ। বকুন্পুৎ, মরুম্ম, তেজস্মৎ এবং জ্যোতিশ্নৎ ইত্যাদি । 
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টিকা--এই জমুদার “অ+ ভাগাস্ত শবের অতের স্থানে বিভক্তি যোগে আন্ হয়। 
ষথা--হহুমান্ মক্রম্মান্ তেজন্মান্ ইত্যাদি । 

৩৩৮ সুত্র । বিশেষ্যের উত্তর সাদৃশ্যার্থে বং» প্রত্যয় হয়। যথা পশুবৎ 
ব্যাত্বব। মন্ুষ্যবৎ ইত্যাদি 
টিকা--এইরূপ “ব” প্রত্যয়ান্ত শব্দ বিশেষণ হয়। ব্ৎ প্রত্যয়োৎপন্ধ শব্দ অব্যয় 

হেতু তাহাদের্উত্তর বিভক্তিযোগে কোন পরিবর্তন রর না সুতবাং বৎ ও বতু প্রত্যয় 

অনাখঞ্জে নির্ণয় করা যায়| 

৩৩৯ সুত্র । * কান ( সয়) নব, জন এবং কন্যা শবের উত্তর সম্বন্ধে ঈন প্রত্যয় 

হয়। য্থা--কালীন, নদীঁন জনীন এবং ( নিপাতনে ) কন্তা+ ঈন-্কানীন। 
৩৪০ স্ত্র। পিত। মাতাঃ শ্বশ্ন্ শকের উত্তর “ততপিতা” এই অর্থে “মহৎ 

প্রত্যন্ন হবু এবং তাঁহাতে মহৎ শব্দের অন্ত্য ত কার লোপ হইয়া এইরূপ পদ হয় 
যথা--পিতামহ, মাতানহ, শ্বশ্রমহ । অন্তান্য সম্বন্ধ বৌঁধক শবের পরে এইরূপে মহৎ 

শন্দ যোগ করা ব্যবহার নাই । কিন্তু ব্যবহার করিলে অনেক জুব্ধা হয়। যেমন 

'ুরুনহ) শিন্যমহ, গ্রসুমহ। ভূত্যমহঃ বন্ধুমহ, শত্রমহ, ইত্যাদি। এই সকল শবের 
উত্তর স্বীলিঙ্গে ঈ প্রত্যয় হয়। 

৩৪১ সুত্র) বিশেধ্যের পর "যাহাতে আছে” এই অর্থে “ক” এবং “ইলপ প্রত্যয় 

হয়। যথ1--জ্যোতি:+ক জ্যোতি $ বয়ঃ+কম্ম্বয়স্ক, সিক্কু + ক +-সিন্ধুক বাল + 

বালক, ফেণ+ইল-ফেণিল, পঙ্ক+ ইল-পক্থিল, জটা +ইল.-জটিল ইত্যাঁদি। 
৩৪২ স্ুত্র। অন্ ভাগান্ত বিশিষ্য শবের পর এবং শ্রক, মাঁয়া এবং মেধা শব্দের 

উত্তর "যাহার আছে” এই অর্থে বিন্ প্রত্যয় হয়। যথা--তেজঃ+ বিন্-তেজদ্িন্ 

মন্স+বিন্-ুমনন্থিন্ অকৃ+বিন্-শ্রপ্থিন্ মায়া+ বিন্-মায়াবিন্, মেধা +বিন্জ্জ 
মেধাবিন্ ইত্যাদদি। নিপাঁতনে স্ব+বিন্-স্বামিন্। 

৩৪৩। ছুই পনার্থের মধ্যে একটির গুণাঁধিক্য বুঝাইতে বিশেষণ শব্ের উত্তর 
“তর্” প্রত্যয় হয় এবং বহু পদার্থের মধ্যে একটির গুণাঁধিক্য বুঝাইতে “তম” প্রত্যয় 

হয় যথা ক অপেক্ষা খ বুহত্তর । শ্রামের মধ্যে যু বিজ্ঞতম। ইত্যাদি। 

৩৪৪ সুত্র । বিশেষ্য শব্দের পর তাস্কার্থে ময় প্রত্যয় হয় যথা--দয়] +. ময়. 

দয়াময়ঃ জল 47 ময়স্জলময়ঃ চিৎ4 ময় চিন্মর় বাকৃ+ ময়-বাত্ম। রাম+ ময় 

রামময় ইত্যাদি! 
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2৪৫ হৃত্র। অকারান্ত ও হুলাস্ত বিশেষণ শব্দের উত্তর “অন্ত ততীবার্থে” 
ভূত, ভাব, কৃত এবং করণ শব্দ যোগ হয়। এই সমুদায় প্রত্যয় যোগে শব্দের অস্ত্য 
অকার লোপ পায় এবং পদাস্তে ঈ কারের আগম হয়। “যথা +তৃত-দৃটীভূত, 
বশ+ভাব-ুবশীভাব ; স্থির +কৃত-্স্থিবীরুত ; দৃ়+করণ-্দূচীকরণ ইত্যাদি। 

৩৪৬ সুত্র । ভন্ম, ধুলি, ভূমি, জল প্রভৃতি শব্দের উত্তর “তৎসহ মিলিত” এই 

অর্থে সাৎ ও স্মাৎ, প্রত্যয় হয়। য্থা__ভন্মসাৎ? ধুলিসাৎ বা৷ ধৃজি্মীৎ,  ভুমিসাৎ 
বা ভূমিম্মাৎ, জলসা বা জলম্মাৎ ইত্যাদি । সস 

৩৪৭ চুত্র। একাধিক স্বর বিশিষ্ট বিশেষণ শব্দের "উত্তর ভাবার্থে ইমন্ প্রত্যয় 

হয়। পুংলিঙ্গে এবং ক্লীব লিঙ্গে ইমনের অন্ত্য ন লোপ পায়, স্ত্রীলিঙ্গে ইমন্ স্থানে 

ইম] হয়। সাধারণত: ইমন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্ছই হয় পরে অন্ত পদের সহিত 
সমাস হইয়৷ পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঞ্গ হইতে পারে । ইমন্ গ্রত্যয় যোগে পরের অস্ত্য 
স্বর ও ততপরবন্তী বর্ণ সমুদাঁয় লোপ পায়। বথা-__কাঁল+ইমনলুকালিম!, লু + 
ইমন্-লঘিমা ; মহ২+ইমন্-মহিমা ইত্য!দি। 

নিপাতনে--গুরু+ইমন্-গরিমা। 

কিন্ত সমাসে ধথ।-_কালিম বাগ, লঘিম তেজ, মহামহিম লোক ইত্যাদি । 

৩৪৮ সুত্র। বিশেষ্য শের উত্তর “তগ্য,ক্ত' এবং বিশেষণের উত্তর “তত্ভাথ- 

পন্প” অর্থে ইন্, ল, এবং র প্ররত্যন্স হয়। ইন্ যোগে শব্দের অন্ত অ আ লোপ 
পায়। য্থা--শ্বেত+ইন্-শ্বেতিন্, মাক্গা+ইন্-মালিন,। সর+ল-সরল, 
গরল, ধবল, বন্ধল, বন্ধু + রলবন্ধুর; বাঁস+ র্লুবাঁসর, কেশর নখর, গহ্বর, মধু+ 
রল্মধুর, পা$+র-্পাঙুর। নিপাতনে- দত্ত +র-্দন্তর, অঙ্ক+র-ুঅঙ্থুর, 

ভঙ্গ+রস্ভঙ্কুর, বন্ক+ ব-বস্কুর, বাঁত+ল-বাতুল, নিপাঁতনে ক্+ইন্সকঠিন, 
শিখা + র-শিখর । 

৩৪৯ হুত্র। বিশেষ্য শব্দের পর অপকর্ধার্থে ইতর শব্দ যোগ হয়। বৎস, 

অশ্ব, উক্ষন্ শব্দের পর ইতর শব্দের আগ্য ইকার লোপ পায় এবং উক্ষন্ শবের 
অন্ত্য ন্ লেপি পায়। যথা মনুষ্য +ইতর-মহুষ্যেতর *( বন মান ), বৃক্ষ+ 
ইতরল্ন্বৃক্ষেতর (গুল), স্বর্ণ +ইভরস্ম্বর্ণেতর (পিত্তন ), রৌপ্য +ইতর-্, 

রৌপ্যেতর (সীস1 ), অশ্ব+ইতর--মশ্বতর, বৎস+ ইতর -বৎসতর, উক্ষন্+ 

ললউক্ষতর ইত্যাদি । 
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৩৫০ হ্ত্র। বিশিষ্য শব উত্তর গ্যাহার আছে” এই অর্থে ঈয়স্ এবং 
ইষ্ট প্রত্যয় হয়। এই ছুই প্রত্যাক্ম যোগে পদের অন্ত্য স্বরাদি বর্ণ লোপ পাঁয়। 
যথা ধর্ম + ইষ্ট -্ধর্দিষ্ট, পাপ+ইষ্ট-পাঁপিষ্ট, কণ্ধ+ ইষ্-কশ্টিষ্ট। কনা +ইষ্ট- 
কনিষ্ট, তেজন্+ঈয়স্-তেজীয়স্, বর্ধ+ঈম়ুস্-বর্ধীয়দ্ত লঘু+ঈয়স্ললঘীয়ল 
ইত্যাদি। নিপাতনে_ জ্যা+ ইইউ স্জোউ, জ্যা+ ঈয়স্ল্জ্যায়স্চ গুরু +ইষ্ট- 
গরিষ্ট 7 গুরু +ঈয়েল_গরীয়স্, বৃদ্ধ+ইষ্টনবর্ধিষ্ট । 

৩২১" । বিশেষণ শবের উত্তর আধিকার্থে ঈয়স্ এবং উষ্ট প্রত্যয় হয় এই 
ছুই প্রত্যয় যোগে পব্দের অন্ত্য স্বর এবং তংপরবর্তা বর্ণ সমূহ লোঁপ পায়। যথা-_ 
মৃহ২+ ঈরস্মহীয়স্, মহং্ন-ই&- মহিষ, লথু+ ঈয়দ্-্লঘীয়ল ১ লুই 

লঘিষ্ট, ভূয়+ঈয়স্.ভুয়ীদস্, ভুয়স্+ ইইঈসভূয়িষ্ট ইত্যাদি । 
৩৫২ কুজ্সু। বিশিষ্য শব্দের উত্তর ভাবার্পে ত্ব এবং ত| প্রত ভয়। যথা 

ভদ্র+ত্ব-ভদ্রত্ব, ভদ্র + ত।স্ভদ্রতা ইত্যাদি । * 

৩৫৩ স্ুত্র। কতিপয় বিশিষ্ের উত্তর অন্ত্যর্থে ব প্রত্যয় হয় ঘথা-কেশ+ব 

স্কেশন, এইরূপে অর্ণ+ব-্মর্ণব, বাজী+ব--রাঁজীব, গাশীব, পেলব এবং 

পরস্ব (পরবর্তী দিন)। 
৩৫৪ সুত্র (| রজঃ উ্জঃ। কৃষি প্রভৃতি শব্দের উত্তর “যাহার আছে” 

এই অর্থে “বল” প্রত্যয় হয়। যথা--রজঃ7-ব্ল-্-রজস্বল (স্ত্রী )-রজস্বলা, 
উর্জ:+ ব্ল-উর্জন্বল (স্ত্রী )-উর্জস্বলা কষি+বল-কৃষিবল ইত্যাদি । 

৩৫৫ হ্যত্র। কতিপয় বিশিষ্য শব্দের পর প্যাহাতে আছে” এই অর্থে শ প্রত্যয় 
হয়। যথাবোম+শ-রোমশ লোম+শ- লোমশ, কপিশ, কর্কশ ইত্যাদি । 

৩৫৬ হুত্র। কতিপয় বিশিষ্য শব্ষের উত্তর “বীন্ষার্ধে” শঃ হয়। যথা--একশঃ 

প্রায়শঃ, ক্রমশঃ সর্বশঃ, ইত্যাদি । 
৩৫৭ সুত্র । বিশিষ্যের উত্তর হেত্বর্থে “অতঃ” প্রত্যয় হয়। হ্বর বর্ণের 

পর অতঃ প্রতায়ের অ 'লোঁপ পায়। যথা-_বিপদ্+অতঃ-বিপদতঃ, লোক +- 

অতঃন্লোকত;ঃ প্রথা + অতংজ্দ প্রথাতঃ, বস্ত-+অতঃস্বস্ততঃ বস+ অতঃস্ু 

বসতঃ ইত্যাদি। 

৩৫৮। কাল বোধক বিশিষ্যেব উত্তর "“তৎকালীয়” এই অর্থে “তন” প্রত্যয় 
হয়। যথ] পুরাতন, পূর্বতন, অধুনাতন, ইদনীস্তন ইত্যাদি । 

৯ 
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৩৫৯ । অন্মদ্ ও যুখুদ,ভিন্ন সর্ধীনাম এবং এক ও সর্ব শব্দের উত্তর কালাথে 
পন” এবং প্দানীং* প্রতায় হয়। এই সমূদায় প্রত্যয় যোগে এইরূপ পদ হয়। 
যথা-যদ,+দ1--যদা য্দ+-দীনীং-যদানীং, তৎ+দা-তদা, ত২+দানীংল 
তদানীং, এত২+-দানীং-ইদানীং, কিম্+দ1-কদা, কিম্+ দাঁনীং-কদানীং, 
সর্ব দাইসর্রবদা বা সনা, জর্ব+দানীংস্সর্বদানীং বা সদানীং, এক+ 
17 একদ। | € ২৭ 

৩৬০ এই সমুদায় শের উত্তর স্থানার্থে ত্র প্রত্যয় হয়। যর্ী-্কত্র, তত্র, 
এতত্র, অত্র; কুত্র, সর্ধজর এবং একত্র । 

৩৬১ ) য্ তং, অন্য, এবং সর্ব শব্দের উত্তর প্রকাবারে৫থে “থা” হয় । যেমন 

যথা; তথা, অন্থাথা, সর্দঘথা। 

৩১৬২। সংখ্য। বাচক শব্দের উত্তব খগ্ডার্থে “ধা” প্রত্যয় 'হয়। যেমন 

একধা, দ্বিধা, ভিধ! ইত্যাদি । 

৩৬৩1 সমমানিভ ব্যক্তি বোধক নিশিষ্বা শবব্দর উত্তর "ভছোগার্ণে নির্দি 

স্থান” এই অর্গে পত্র” এবং “উত্তর” প্রভ্যর হয়। যথা ত্র + ত্রম্পব্রচ্ছত্র। 

ব্রহ্ম +উত্তব-ব্রক্গোন্তর, এইরূপ দেব ভোগত্র, বৈষুবন্জ, পীরত্র,। দেবোত্তর 

ভোগোতর, বৈষুবোত্তর পীরোত্তর ইত্যাদি । 

৩৬৩ হৃত্র। অত্র, তত্র, যত্র, কুত্র, এবং দক্ষিণ শব্দের উত্তর সেই স্থান বাসী 

এই অর্থে “ত্য” প্রত্যয় হয়। যথা--অস্রত্য, তত্রত্য, যত্রত্য, কুত্রত্য এবং নিপাতনে 

দাক্ষিণাত্য । 

৩৬৪ |সুত্র। যৎ, তত এত২) য্থা, তথা! শব্দের পর পর্য্যস্তার্থে “আঁবৎ* 

প্রত্যয় হয়। “আব্ং* প্রতায় যৌগে পদের অস্ত্য স্বরাঁদি বর্ণ লোপ পায় । যথা--- 

যাবৎ তাব্, এতাব্ৎ যাবৎ) এবং তথাবৎ। 

৩৬৫ শুক্র । কদ!, কথং, কুত্র, কিং শব্দের উত্তর পরিমীার্থে “চিং* এবং 

“চন” প্রত্যয় হয়। যথা--কদাঁচিৎ, কদাঁচন, কথক্চিৎ, কথঞ্চন কুত্রচিৎ, কুত্রচন, 

কিঞিৎ। কিঞ্চন শব চলিত নাইকিন্ত অকিঞ্চন শক চলিত নাঁইি। 
৩৬১ সুত্র। সংখ্য! বাচক শবের উত্তর পুরণার্থে এইবপ প্রত্ায় হয়। যথ। 

(১) এক, দি ভ্রি, চতুর ষট্ শব্বের পূর্ণ নিপাঁতনে সিদ্ধ হয়। যথা--প্রথম 
ছিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ,ষষ্ট । 
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(২) দশ পর্য্যন্ত অন্তান্ত সংখ্যার পুরণার্থ ম প্রত্যয় হয়। যথাঁ--পঞ্চম, 
সপ্তম, অ্ম, নবম, দশম । 

(৩) একাদশ হইতে পরবস্তী সংখ্যার পর পূরণার্থে “তম” প্রত্যয় হয়। 

ষথ। 1--একাঁদশতম, বিংশভিতম, শততম, সহত্রতম, লক্ষতম ইত্যাদি । 

টাকা__কিস্ত অসংস্কৃত শব্দের উত্তর এই সমুদায় প্রত্যয় হয় না। ,যেমন শ, 

রে রি হাঁণ্ডে উ » হাজার প্রতৃতি শব্দের উত্তর সংস্কৃত টিৎ যোগ হইয়া পুরণ 
* পরাস্ত অদংস্কত শবে কদাচিৎ ছুই একটি সংস্কৃত টিৎ যোগ হইয়া থাকে। 

খরা স্থানেই হয় 'না এবং হইলেও নুশাব্য হয় না? 

৩৬৭ স্তর । ৩৩৮, ৩৪৬) ৩৫৮; ৩৫৭১ ৩৫৮; ৩৫৯১ ৩৬০১ ৩৬১১ ৩৬২১ 

৩৩৪১ ৩৬৫১ স্বত্রেৎ নিষ্পন্ন পদ অব্যয় হয়। তাহার উত্তর কোঁন বিভক্তি 

হয় না কিন্তু জাহারা! কখন কখন বিশেবণ হইয়া অস্পষ্টরূপে বিশেষ্যের বিভক্তি প্রাপ্ত 

হয়। এক্সপ স্থানেও তাহাদিগকে অব্যয়ই বল! যায়। অধিকাংশ বিশেষণকে 
ইচ্ছা করিলেই বৈশেষ্য করা যাঁয়। কিন্তু এইরূপ অব্যয় শব বিশেষণকে কদাচ 

বিশেষ্য করা! যায় না। 

১১১১১১১১১ 

প্রাকৃত বা বাঙ্গাল!টিৎ। 

৩৬৮ সৃত্র। পাতঙ৷ বস্তু বোঁধক বিশিষ্যের পর “খান” “খানা” এবং “খানি, 
প্রত্যয় হয়৷ যথা-_ধূতী খাঁন, থাঁল খানা পুস্তক খানি ইত্যাদি। 

৩৬৯ সুত্র লম্থা বন্ত বোঁধক বিশিষ্য শব্দের উত্তর “গাছ”, গাঁছা এবং 
"গাঁছি” প্রত্যয় হয়। যথা ছড়ি গাছ, সুতা গাছা, চুল গাঁছি ইত্যাদি। 

৩৭০ সুত্র । ক্ষুদ্র বা আঁদরণীয় বস্ক বোধক বিশিষ্য শবের উত্তরটি ভ টুক 
প্রত্যয় হয়। যথা ছেলেটি, চিঠিটুক ইত্যাদি । 

৩৭১ স্ুত্র। বৃহৎ বা অনাদৃত বস্ত বৌধক বিশিষ্যের উত্তর টা প্রত্যয় হয় । 
যথা-_কাঠিট?, চোরটা, গাঁধাট!*ইত্যাদি। 

৩৭২ সথজ্ম। বিশিষ্যের, উত্তর “গ্রাত্যেকের উপর” এই অর্থে "কে” প্রত্যয 
হয়। শত ও মণ শব্দের উত্তর “কে” স্থানে বিকল্পে “করা” হয়। যথা--টাকাকে 
এঁক পাই দেও, ঘরকে ছুই টাক] খাঁজন! ইত্যানি। 



বাঙ্গালা ব্যাকরণ। 

শত-+কে-ুশততকে বা শতকরা, মণ+-কেস্ঞমণকে বা মণকরা । 
" ৩৭৩ স্ত্র। ব্যক্তি বা জন্ত বোঁধক শবের উত্তর "তদ্বৎ ব্যবহার” এই অর্থে 

"আমি, গানা, গিরি, ঈ, পনা” এবং আলী প্রত্যয় হয়। তাঁহাদের যোগের নিয়ম 
এইন্ধপ যথা 

(১৭ তিন বা তদাঁধিক স্বর বিশিষ্ট শব্দের পর “আমি” প্রডায় হইলে উপান্তয 
স্বরটি লোপ পায়। শব্ের অস্তে ই ব! তৎ পরবর্তী স্বর থাকি “আমি” প্রত্যয় 

» হয় না। যথা--বোকা+আমি-বৌকামি, পাগল+ আমি-ুপাগ.লাঁমি'অগানুষ + 
আমিস্মঅমান্সামি (স ও ষকার ভেদ দেখ )। * | 

নিপাতনে-_বাণর+ আমি্বান্দ রামি, ছাওয়াল+ আমি-ছেবজাঁমি। ছেলে 
+আঁমি-ছেলেমি । 

(২) ইকাবাদি স্বর বর্ণান্ত প্রাণী বোঁধক বিশিষ্যের উত্তর য়ানা” প্রত্যয় 
হয়। যথা-_বাবুয্ানা, সিপাইয়ান!, বিবিয়ানা ইত্যাদি । 

(৩) লমুদায় স্বরাস্ত শবের উত্তর তগ্ভাবার্থ গিরি” প্রত্যয় 
হইতে পারে। যথা দেওয়ানগিরি, মুন্সীগিরি, কর্তাগিরি, বাবুগিরি 
ইত্যাদি। 

(8) আকারাম্ত শবের পর ঈ প্রত্যয় স্থানে ই হয়। শবের অস্ত্য অ 
লোপ পায়। ই কারাদি স্বর্ন বর্ণাস্ত শব্দের উত্তর ঈ প্রত্যয় হয় না। যখা-_ 

নবাব+ ঈস্নবাবী, ফৌজদার +ঈ ফৌজদারী, রাজা + ঈ-্্রাজাই, পাঁদসা+ 
ঈস্০পাদসাই ইত্যাদি। 

নিপাতনে গোয়াড়+ ঈ-গোয়াড়কী। 

(৫) স্বপ্াস্ত শব্দের উত্তর “পনা” হয়। যথা ধূর্তপনা, দৃতীপনা সাধুপন! 
ইত্যাদি । 

(৬) অকারান্ত, আকারাস্ত ও হলান্ত শব্খের উত্তর তগ্থাবাথ “আলী” হয়। 

যথা-_পুক্২ ( পুরোহিত )+ আলী-্পুরুভালী পণ্ডিত+ আলী -পণ্ডিতালী হিচ্দু+ 

আী-্হিনুয়ালী ইত্যাদি।  * * 

৩৭৪ সুত্র। ঈ প্রত্যনন কখন কখন সম্বন্ধেও হয়। তাঁহাতেও আকারাস্ত 

শকের পর ঈ স্থানে ই হয়। যথা--নবাবী হুকুম, পাঁদসাই সৈম্ঘ ; মুলন্ানী হিং 
কলিকাসাই লোক, চাকাই কাপড় ইত্যাদি। 



ভাষা বিজ্ঞান। ১০৯ 

টিপ্লণী--স্্রীত্ব প্রত্যয়ের ঈ, পতন বৎ ব্যবহার হৃচক “ঈ এবং সম্বন্ধ 
বোধক ঈ যোগে পদ প্রায়ই সমান আকৃতি হয় কিন্তু তাহাদের "অর্থ 
বিভিন্ন প্রকার । 

৩৩৫ সুত্র। বিশিষ্যের উত্তর কর্তৃবাচ্যে ইয়াঃ উদলা ও উড়িয়া প্রত্যয় হয়। 
এই তিন প্রত্যয়ে উৎপন্ন পদ বিশেষণ হয়। তাহাদের যোগে অন্ত্য অ, আ লোপ 
পান এবং শব্দেরউপান্ত ও কাঁর স্থানে উ কার হয়) যথা--মোট+ ইয়ালসুগিয়া, 
ভোট + ইয়া এভৃটিরা, জাঁল+ উয়া--জালুয়া কালা +উয়া-কালুয্া, হাট + উড়িয়া 

সহাট়িড়িয়া। কাঠ + উড়িয়াকীঠুরিয়!, ইত্যাদি । 

নিপাতনে-_ভাঙ্গ +উদ্ধিয়া-্ভাঙ্গড় ভাড়া +ইন্া-ভাড়াটিয়া খা+-উয়া- 
খাকুয়া। ই কারাদি স্বরবর্ণান্ত শব্ের উত্তর এই তিন প্রত্যয় হয় না। 

(২) ঞশাকারাস্ত শব্দের উত্তর গ্তদ্যবসামী” এই অর্থে "রী” প্রত্যয় হয়। 

ঘথা--শাখারী, কীসাঁরী, পুজারী, খেলারী, জুয়ারী, ভিক্ষারী বাঁ ভিথাঁরী ইত্যাদি 
৩৭৬ সুত্র । অকারাস্ত ও হলস্ত বিশিষ্য শব্দের উত্তর কর্তৃবাঁচ্যে আ হয়, 

উপান্ত অকার লুপ্ত হয়। যথা-_ নাঙ্গল +আ-নাঙ্গলা। চাঁস +আ_চাসা, ধোঁব- 

আ-হধে।বা, রোগ +আ1- রোগা, পুত শোক+আ-্পুক্র শোকাঃ জঙ্গল + আ- 

জঙ্গল! ইত্যাদি । 
নিপাতনে-কাম+আ1-কামলা; কন্ম+আম্দকর্ম্মা, কর্মঠ । 

টীকা--তিন শ্বর বিশিষ্ট শব্দের যদি অস্ত্যে দীর্ঘ স্বর থাকে তবে মধ্যের অকার 
|য়ই উদ্জারিত হয় না । যথ।-_-আঁমরা, তোমরা, পাবনা, পাটনা, বাঙ্গলা, পাঁগলা 

জঙ্গলী, চালনী, হুগলী শব্দের উচ্চারণ কাঁলে আম্রা, তোম্রা, পাবা, পানা, 
বাংলা, পাগলা, জংলী, চ|ল্নী, হুগলী উচ্চারণ করিতে হয়। 

৩৭৭ গ্ুত্র। সর্বনামের পর স্থানার্থে “থা” এবং থান প্রত্যয় হয় যেমণ এখায় 
এখা, তথায় বা তথা, কৌথায় বা কোঁথ! ইত্যাদি । 

৩৭৮ সুত্র । অতি নিশ্চয়ার্থ শবের উত্তর হি প্রত্যয় হয়) হি প্রত্ায়ের ই 

থাকে । থা! ভোঁনারই লেখা, আমারই পুস্তক, গাছই কাটিব ইত্যাদি। 
৩৭৯ সুজ্র। অসংস্কৃত শের উত্তর "তৎ সম্পর্কীয়” এই অর্থে অতী প্রত্যয় 

হয়। যথা বাপ+*অতী*্নবাপাতী, শারীক্+ অতী-শারীকতী, বাণিয় + অতীম্দ 

বাণিয়্াতী ইত্যাদি। 



১১০ বাঙ্গালা ব্যাকরণ । 

৩৮০ হুত্র। অভাব ও ছুঃখ প্রকাঁশার্থে বিশিষ্যের পূর্বে "হী যোগ হয়। 
এবং তাহাদের উত্তর ইয়া প্রত্যয় হয়। যথা হা ঘরিয়া (যাহার ঘরের 
অভাব ), হা ভাতিয়া (যাহার ভাতের অভাব), হা পুতিয়া ( যাহাঁর পুত্রের 

অভাব ) ইত্যাদি। 
৩৮১ স্থত্র। সম্বন্ধে বিশিষ্যের উত্তর ইয়া উয়া প্রত্যয় হয়। যথা পাথর + 

ইঞ়্া-পাঁথরিয়া, কাঠি+উয়াসকাঠুয়া ইত্যাদি । ৪ 
৩৮২ স্তর প্যাহার আছে ” এই অর্থে অসংস্কৃত বিশিব্যের উত্তর *ওয়ালা” 

প্রত্যয় হয়। যথা কাপড় ওয়ালা ইত্যাদি। ওয়ালা প্রত্যয় পাঁরসী মূলক। 
বাঁঞঙ্গাল। ভাবায় “ওয়ালা” শব্ষের স্থানে “অলা” বলে। 

৩৮৩ স্ত্র। অসংস্কৃত বিশেষ্যের উত্তর কর্তৃবাচ্যে “দার” প্রত্যয় হয়। যথা 

খরিদদার, দোকান দাঁর, চৌকিদার ইত্যাদি । 
৩৮৪ স্ত্র। তারিখ বোধক সংখ্যার পূরণার্থে এইরূপ হয়-_ 
(১) প্রথম চাঁরি সংখ্যার পুরণ নিপাতনে হয়। যথা পহিলা, দোঁসরা, 

তেসরা, চৌঠা। 
(২) পাঁচ অবধি আঠার পধ্যস্ত সংখ্যার পৃরণার্থে তাহাদের উত্তর ই প্রতায় 

হয়। সেই ই প্রত্যয়ের সহিত সন্ধি হয় না। যথা পাঁচই, ছয়ই। দশই আঠারই 

ইত্যাদি। 
(৩) উনিশ হইতে বত্রিশ পর্যন্ত সংখ্যার উত্তর পুরণীর্থে ই প্রত্যয় হয়। 

সেই ই প্রত্যয়ের সহিত সন্ধি হইতে পাঁরে। য্থা উন্শি+ ই-উনিশে) বিশ+ 
ইস্মবিশে, বত্রিশ +ই-বত্রিশে ইত্যাদি । 

(৪) থা অন্কৰীরা সংখ্য| লেখ| যাঁয় তখন তাহার পুরণ বৌধার্থে তাহার 

পর তাঁহার পূরণের অন্ত্য বর্ণটি লিখিতে হয়। যেমন ২য় ব্যক্তি অর্থাৎ দ্বিতীয় 
ব্যক্তি, ২ রা পৌষ অর্থাৎ দৌসরা! পৌষ ইত্যাদি । 

(৫৭ পূরণার্থে সংখ্যার উত্তর অস্ত্য বর্ণ না লিখিয়া' তৎপরিবর্তে তাহার উপর 
একটি শুন্য দিলে অপেক্ষাকৃত সুশ্রী দেখায়। যথা ২₹*ব্যক্তি অর্থাং দ্বিতীর ব্যক্তি 

ইত্যাদি । 

(৬) এরূপ তারিখ যৌধার্থে সংখ্যার উপর ঝেফের ন্যায় একটি কষ টান 
দিলেও হয়। যেমন ২পৌষ দোঁসরা পৌষ ইত্যাদি । 



ভাষা বিজ্ঞান। ১১১ 

৩৮৫ সুত্র । সর্বনাম শব্দের উত্তর প্রকার।র৫ঘে মত, মন এবং এন প্রত্যয় হয়। 
যথা--এম্ত, ঘেমৃতঃ তেমত কিমত, এমন, যেমনঃ তেমন? কেমন, হেন, যেন, €তন, 

কেন ইত্যাদি। 

৩৮৬ সুত্র । সর্বনামের পর পরিমাণার্থে “৩৮ এবং তেক প্রত্যয় হয়। 

যেমন এত, যত, কত, এতেক ঘতেক, কতেক ইত্যাদি । 
৩৮৭ নুত্রুপ, লর্বলামের পর সময়ার্থে খন প্রত্যয় হয়। যথা--এখন, তখন, 

ঘখন, কখন ইত্যাদি। এই "খন্» প্রত্যয় ক্ষণ শব্দের অপত্রংশ । 
৩৮৮ হৃত্র। যত ত২, এতৎ, কিম্ “বের উত্তর পর্য্যন্ত সগয়ার্থে বে প্রত্যয় 

হয়) যথা-_যবে, তবে, কবে, ইত্যাদি। 
৩৮৯ স্ত্রে। যত, তত» এতশ, কিম্ ও কিঞ্চিৎ শবের উত্তর পর্য্স্তাথে তক 

প্রত্যয় হয় ৷ , ঘথা--যেতক সেতক এতক কিতক এবং নিপাঁতনে কিঞ্চিৎ+ তক 

কতক ।+ 

৩৯০ কত্র। নিশেষ্যের উত্তর ব্যতি হারে ই্ট$পভ্যর হয়। পরস্পুরের প্রতি 

পরম্পরের একই কাধ্যের নাম ব্যতিহ'র ৷ ইট্ প্রত্যয়ের ই থাকে টু লোপ পায়। 
৩৭১ সুত্র । ইট্ যোগে বিশেষ্যকে হুইবার বলিতে হয়! উভর পদের অস্ত্য 

স্বরলোঁপ পায় এবং প্রথম পদের অস্তে আ যোগ হয় ও শেষ পদের অস্তে ইট 
প্রত্যয়ের ই যোগ হয়। যথা কাণ+ ইট্্লকারাঁকাণি মারা+ইট-মারামারি, 
গালি+ইট-গালাগালি ইত্যাদি । 

টীকা-_পুর্ব্ব বৈয়াকরণের এই হট প্রত্যয়ান্ত শব্বকে সমাস প্রকরণের অংশ জ্ঞান 
করিয়াছেন কিন্ত আমি সমাসের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ দেখিনা । 

৩৯২ সুজ্র। অধিকাংশ তদ্ধিত প্রত্যয়াস্ত পদের অর্থ কেবল ব্যবহার সাপেক্ষ 

যথা__যছুর বশীয় সমুদয় ব্যক্তিকেই যাদব বল! যাঁয়। তথাপি ব্যবহার হেতু 
যাদব শবের পর বিশেষ নির্দেশ না থাকায় শ্রী শব্দে কেবল শ্রীকুষ্ণকেই বুঝায়। 
+তক প্রত্যয় এবং ওয়ালা ও দার প্রত্যয় পাঁরসীমূলক। এই সমুদায় প্রত্যয়েৎ 
উৎপন্ন শব্দ উত্তম সাধু ভাষায়, অপ্রযুষ্য। 



ষষ্ঠ প্রকরণ 
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সমান । 

৩৯৬*সুত্র। পূর্ব্ব পদ সমুদীঁয়ের বিভক্তি লোপ করিয়া ছুই বা! তদধিক পদের 
একত্রীকরণের নাম সমাস। 

(ক) আলোচনা সন্ধি ও সমাঁসে বিশেষ এই যে, সন্ধিতে কোন শব্দের 
বিভক্তির লোপ হয় ন', সমাঁসে বিভক্তি লোপ হয় আর সন্ধি সমুধায় প্রকার 

শব্ধকেই একত্র করিতে পারে, কিন্তু সমাসেহ বিশিধা, সর্বনাম, বিশেদণ, উপপর্গ 

এবং আসঙ্গিক শব্দ ভিন্ন অন্ত শব্ধ একত্রিত হয় না। 

(খ) সমানে বিভক্তির লোপ হইলে তীহার পর, সন্ধি সত পাইলে, প্র স্থত্র 
প্রয়োগ অবশ্য কর্তব্য । বাঙ্গালাতে সমাস ব্যতীত সন্ধি কদাচিৎ, প্রযুজ্য ৷ 

(গ) ছুই শব্দের মধ্যে প্রথমটির সংস্কৃত বিভক্তি স্থি্ রাখিয়া! সন্ধিৎ এক- 
ত্রিত করিয়। সেই একত্রিত পদকে সমসবদ্ধ পদের ন্াঁয় ব্যবহার করাও বাঙ্গালাতে 

কতক প্রচলিত আছে। যেমন ভ্রাতুঃ (ভ্রাতার )+-পুত্র-ভ্রাতুন্পুত্র» মনসি 

(মনে )1+জ-ুমনসিজ, সরদি (সরে অর্থাৎ জলাশয়ে )+ জন সরসিজ, থে 

( খয়ে অর্থাৎ আকাশে )+চর--থেচর, বৃহঃ ( বৃহের )+পতিসবৃহস্পন্তি। 
৩৯৭ শুত্র। সমাস পীচ প্রকার । যথ! ছন্দ, কণ্্ধারয়ক, তত পুরুষ, অব্যয়ী- 

ভাব এবং বহুত্রীহি *। 

দ্বন্ৰ | 

৩৯৮ হথত্র। এক বিভক্তি যুক্ত একাধিক এক জাতীয় শব্দের মধ্যবন্তী যৌগিক 

শব্ব লোপ করত শ্থ স্ব প্রাধান্ত রাখিয়া যে সমাস, ভাহার নাম ছন্দ সমাস। যথ! 

বাম ও হূরি-্রাম হরি £ রামকে ও হবিকে ও গোপালকে -্রাম গোপাল হরিকে । 

পরন্ত বিশিষ্য ও সর্বানাম ছন্দ সমাসে একত্রিত হইতে পারে। 
পরপর 

* সং্থৃতে দ্বিড নামে আর একটি সমীস আছে। পুর্ব সংখ্যাবাঁচক শব্দের সহিত যে 
সমাস, তাহাই দিগু। ইহাকে আমি কর্দধারয়ক সমাসের অংশ জ্ঞান করিয়। পৃথক নাম 
দিলাম ন|। 



ভাষ! বিজ্ঞান । ১১৩ 

৩৯৯ সুত্র! ছম্ছ সমাস তিন প্রকার যথা (১) ইতবেতর (২3 
সমাহার এবং (৩) একশেষ। 

৪০০ সুত্র। দুই বা ততোধিক শব্দের মধ্যবন্তী যৌগিক শব্দ এবং পূর্ব্ব শব 
গুলির বিভক্তি লোপ করিয়া অন্ত্য পদে বহুবচন যৌগ করিলে ইগ্তরেতর ঘন্ৰ হয়। 

যথা বাম ও হরিঞ৪ যাদব এই অর্থে রাম হি যাঁদবেরা রামকে ও হরিকে ও 
গোঁপালকে এই রে রাম হরি গোপালদিগকে ইত্যাদি । 

৪০১ ত্র । ইতরেতর ও স্বমাহার ছন্ধে বিভক্তি লোপ হইলেও বিভক্তি 
যোগের সময়ে শব্দের প্রথমা, দ্বিতীয়া ও জপ্তমীতে যে দূপ হয় তাহা স্থির থাকে 

কিন্তু অন্তত্র তাঁহার কিছুই থাকে না । যথা পিতাকে এবং মাতাকে এই অর্থে 
পিতামাঁতাদিগকে + ভ্রাতার ও পুত্রের এই অর্থে ভ্রাত। পুত্রের ইত্যাি। 

৪০২ ছুই বাঁ ততোধিক শব্দের মধ্যবর্তী যৌগিক শব্দ লোঁপ করিয়া এবং 

পুর্ব শব্দ গুলির বিভক্তির লোপ করিয়া! যে সমাস হয় তাঁহার নাঁম সমাহার দ্বন্দ 
যখ| আমি ও তুমিও হরি এই অর্থে আমি তুমি হরি ১ কঞ্চকে ও হত্িকে ও 
গোপালকে এই অর্থে কৃঞ্চ হরি গোপালকে ইত্যাদি। 

৪০৩ সুত্র। সমাহার ছন্দ সমাসে দি, ত্রিঃ অষ্ট শব্দের পর দশ, বিংশ ও 

ত্রিংশ শব্ধ থাকিলে তৎস্থানে ক্রমে দ্বা, ভ্রয়ো এবং অষ্টা আদেশ হয়। 

যথা দ্বাদশ, ভ্রয়োবিংশ এবং অষ্টাবিংশ ইত্যাদি। কিন্তু ত্রিংশ শব পরে 

থাকিলে পূর্নবন্তী অষ্ট স্থানে অষ্টা বিকল্পে হইয়৷ থাকে । যথা অষ্টা ত্রিংশ 
বা অই্টত্রিংশ। 

৪০৪ সুত্র) ছুই বা ততোধিক শব্দের মধ্যে প্রসিদ্ধ শবের উত্তর বহবচনের 
বিভক্তি যোগ করিয়৷ অন্তান্ত শবগুলির লোপ কথ্সিলে একশেষ “ছন্দ হয়। যথ! 

দুর্য্যোধন শকুনি, কর্ণ ইত্যাদি জন গণের পরিবর্তে হুর্যোধনেরা বলিলে একশেষ 
দন্ৰ হয়। 

৪০৫ হুত্র। এক শেষ দ্বন্দ যে বহুবচমের বিভ্ধি হয় তাহার অর্থ সাধারণ 
বৃছবচনের অর্থ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। যেমন এক শেষ ছন্দে বাঁবান্া বলিলে 

অনেক বাবা বুঝায় না কেবল বাঁন। ও তদানুসঙ্গিক ব্যক্তিঈণকে বুঝায়। সুতরাং 
এই অর্থে নাম বাচক বিশিষ্যের উত্তর বন্বচন যৌগের কোন বাধ! হয় নাঁ। 
যেমন প্যখন দিলির খরা আক্রমণ করিতে আসিল তখন শিবাঁজীর গুপ্ত ধাঁকিলেন” 

নি 
৫ 



১৭৪ বাঙ্গালা ব্যাকরণ। 

এই বাঁকে দিলির খারা এবং শিবাজীরা! শব্দে উক্ত ব্যক্তি এবং তীহাদের 
অন্থচরগণ বুঝাইবে। 

৪০৬ কুত্র। একশেষ ছন্দে যে সকল অগ্রসিদ্ধ পদ লোঁপ.কর! যায় তাহাদিগকে 

পূর্ব একবার উল্লেখ কর! আবশ্তক নতুবা লুপ্ত পদগুলিতে কাহাকে বুঝাইল তাহা 
জানা যায় না। সুতরাং অর্থ বোধের গোলযোগ হয়। যেমূন আজিম প্রচুর 
সেনা সহ যুদ্ধে চলিলেন তথাপি আজীমেরা নু যুদ্ধ করিতে সাইসী,হইলেন না। 

৪৬৭ সুত্র। প্রথম পুরুষ অপেক্ষা মধ্যম পুরুষ গ্রসি্ধ এবং জপেক্ষা উত্তম 
পুরুষ প্রসিদ্ধ ৷ সুতরাং খন ভিন্ন ভিন্ন পুরুষীয় পদ সমুদায় ছন্দ সমাসে একত্রিত হয়। 
তখন তাহাদের মধ্যে উত্তম পুরুষীয় পদ থাকিলে তাহাতে বছবচন যোগ করিয়া! 

এক শেষ ছন্দে অন্তান্ত পদ লোপ করিতে হয়। যথা আমি ও তুমি ও তিনি এই 
অর্থে আমবা! "হয়, তুমি ও হরি ও গোপাল এই অর্থে একশেষ ছন্ৰে "তোমরা, হয়। 

উত্তম পুরুষীয় পদ না থাঁকিলে মধ্যম পুরুধীয় শ্রেষ্ঠ পদের বহুবচন হয় এবং 
অন্ঠান্ত পদ লোপ হয় যথা আপনি ও তুমি ও হরি ও গোপাল এই অর্থে 

“আপনারা” । 

উত্তম ও মধ্যম পুরুদীয় পদ না থাঁকিলে প্রথম পুরুষীয় সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ 
পদের বহুবচনত্ব হয় এবং অন্তান্য পদ লোপ হইয়া! এক শেষ ছন্দ সমাস হয় য্থা-. 
ুধিষ্টির ও ভীম ওঅক্জুন এই অর্থে মুধিষ্ঠিরেরা । ইত্যাদি । 

৪০৮ সুজ) ছুই বা তরধিক বিশৈষণের মধ্যে ইতরেতর ছন্দ সমাস হইতে 
পারে কিন্ত অন্ত প্রকার ঘন্ঘ সমান হয় না । ধখ।--লুন্দর ও দীর্ঘ তরু এই অর্থে 

সুন্দর দীর্ঘ তরু ইতাদি। 
৪০৯ নুত্র। বিশিষ্যঃ বিশেষণ ওসর্বণাম ভিন্ন অন্য প্রকার শব্দের মধ্ো 

দ্দ্ব সমাস হস না। 

৪১ সুজ । যখন ভিন্ন পুরুষীয্স পদ সমুদয় সমাসে “একীকৃত হয় তখন ও 

একীরুত পদের ক্রিয়া! উত্তম পুক্ধীয় হয়। . রা তুমি আমি হরি যাইব ৰা 
আমরা যহিব। | 

কিন্তু যদি একীকুত পদের মধ্যে উত্তম পুরুধীয় পদ না. থাকে, তবে ক্রিয়া মধ্যম 
পুরুষীয় হয়। ' যথা! তুমি হরি গোপাল যাঁও। 

একীকত পদে উত্তম ও মধ্যম পুরুধীয় পথ না থাকিলে ক্রিয়া! প্রথম সুরুষীয় হয়। 
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৪১১ সুত্র। বিশিষ্য ও সর্বণামীয় পদ ইতরেতর ও সমাহার ঘন্দে একফ্লিত 

হইলে সেই একত্রিত পদ বিশিব্য হয় । কিন্তু একশেষ ছন্দ সমাঁসে একত্রিত হইলে 
ষে প্রসিদ্ধ পদ বর্তমান থাকে তনুলারেই প্রকার ভেদ হয়। 

৪১২ স্থত্র। ছন্দ সমাসে যে সমুদ্রায় পদ।একীকৃত হয়, তাঁহাদের শ্রেষ্ঠতা অনুসারে 
ক্রমশঃ স্থাপন করিতে হয়। কিস্তু এই নিয়ম শঁতি মধুর্তা৷ সম্পাদন জন্ত কন কখন 

তর্ধ, করা যায় মিন নাপিত পুরুত ( প্লুরোহিত ), গো৷ বরা্দণঃ ছোট বড় ইত্যাদি। 

কম্মধারয়ক সমাস। 
৪১৩ সুত্র। বিশিষ্যের পূর্ববন্তী বিশেষণের বিভক্তি লোপ কয়িয়৷ একীকরণের 

নাম কর্খধারয়ক সমাস। এইরূপে 'একীকৃত পর্দ বিশিষ্য হয়। যথা-_শ্রীঘান্ + 

ভাগবত ০শ্রীমদ-ভাগবৎ, বিদ্বান্+জনল্বিঘজ্জন। 
৪১৪ শুত্র। বাঙ্গালাতে বিশেষণের বিভক্তি প্রায় সর্বদাই লুপ্ত থাকে জন্ত 

কর্মধারয়ক সমাস কোথাম়্ হয়, কোথায় না হয় তাহা অনেক স্থানেই নিরূপণ করা 
কঠিন হয়। যথা সুন্দর পুরুষ, বিখ্যাত বীর প্রভৃতি পদ কর্মধারয়ক সমাঁস হইলে 
ও ঘেমন হয়, না হইলেও তেমনই থাকে । 

কিন্তু যে সমুদায় বিশেষণের বিভক্তি যৌগ কালীন প্ররুতি পরিবর্তন হয় তাহা 

দের সমাস হইয়াছে কিনা তাহা অনায়াসে জান! যাম়। যথা--বলবান+ লোক 
( সমাসে )-বল বল্লোক এবং ( অসমাসে )-বলবাঁন্ লোক । 

কর্্ধারয়ক ও তংপুরুষ 'সমাসে পূর্ববত্তী মূল শব্দের অন্ত্য ন্ কারের লোপ 
হয় ঘথা__তেজন্বী +পুরুব-০ (বিভক্তি লৌপে ) তেজস্থিন্ +পুরুষ- ( সমাঁসে 

পুর্বব পদের অস্ত্য ন্ কারের লোপ করিয়া) তেজম্বি পুরুষ। রাজাঁর+ গৃহ. 

(বিভক্তি লোপে ) রাঁজন্+গৃহ-্সমাসে পূর্ব পদের অন্ত্য ন্ লোপ করিয়! ) 

রাজ গৃহ ইত্যাদি । 
কর্মধারয়ক সমাঁসে পূর্ববর্তী বিশেষণ পদের স্ত্রীলিঙ্গ বোঁধক অস্ত্য আকার ও 

ঈ কারের লোপ হয়। যথা "সুন্দরী +কন্যাুনুন্দর কন্ঠা, শোভিতা+লতা 
শোভিত লতা ইত্যাদি! 4 

 বদিও সংস্কৃত অনুসারে এই হত্রটি লেখা গেল কিন্তু বাঙ্গালাতে ইহা প্রায়ই ক্রতি কঠোর 
বলিধ! ব্যবহৃত হয় না। 



১৯৬ বাঙ্গালা ব্যাকরণ । 

* ৪১৫ সৃত্রে। কর্দর্ধারয়ক, তৎপুরুষ ও বহুব্রীহি সমাসে মহৎ রাঁজন্, অহন্ ও 

বিছস্ শষের স্থানে, মহা, রাজ, অহ ও .বিদ্বৎ হয়। যথা মহৎ+বীর--মহাবীর 
প্রবল+রাজন্ন্প্রবল রাজ, বিদ্বান+জন-বিছজ্জন। সপ্ত+অহন্- 

সপ্তাহ ইত্যাদি 
বিশ্ত অহন্ শব্দের পূর্বে যখন তৰংশ বোঁধক বিশেষণ থাঁকে তখন থহন্ স্থানে 

অস্থু হয় হ্থা-_পুর্ব্ব +অহন্--পূর্ববাহ্ণ (দ্বিনের পূর্ব ভাগ ) পুর্ব +অহন্স 

পূ্ববাহ (পুর্ব দিন); অপর +অহন্ অপরাহ্ন, ( দিনের অপর ভাগ), অপর + 
অহন্-অপরাহ ( অপর দিন বা অন্ত দিন ) ইত্যাদি । 

বিদ্স্ শব্ধ যখন বিশিষ্য হয় তখন সমাসে তাহার স্থানে বিদ্বৎ হয় না। যথা! 

উতর + বিদ্বান্-উত্রু্ট বিদ্বান্ ইত্যাদি । 
৪১৬ সুত্র । পুর্বব সংখ্যা বাচক বিশেবণের সহিত বিশিষ্যের যে সমাস তাহার 

নাম ছি কর্্ধারয়ক সমাঁপ। যথা ভ্রি+ভুবনন্ত্রিভুবন, সপ্ত1অহন্- 
সপ্তাহ ইত্যাদি। 

কিন্তু বিশিষ্যের পর সংখ্যা বাঁচক শব্দ থাকিলে এ সংখ্যা বাচক শব্দকে 

বিশিষ্য জ্ঞান করিতে হয় এবং সেই বিশিষ্য ও সংখ্যা বাচক শব্খের মধ্যে 

যী তত পুরুষ সমাস হয়। যথ। দিনের. ত্রয়-্দিনত্রঘ় বৃক্ষের + ছয়. 

বৃক্ত্বয় ইত্যাদি । 
৪১৭ স্ত্র। বিশিষ্ের পর যে কোন বিশেবণ থাকুক না কেন তাহাদিগকে 

বিশিষ্য জ্ঞান করিতে হয় এবং তাহাদের মধ্যে কম্মধারয়ক ন! হইয়৷ পঞ্চমী যষ্থী 
বা সপ্তমী তত পুরুষ হয়। 

৪১৮ স্ত্র। ছুইটি বিশিষ্যের মধ্যরত্তী শব্ধ সমু লোপ করিয়া! যে সমাস 
হয় তাঁহার লাম মধ্যপদ লোপী কর্মধারয়ক বা উহ্য কন্ম ধারয়ক। যেমন আসর 

বৃক্ষের পত্রস্মআম্র পত্র, অশ্বারড়+সৈন্য-ুঅশ্ব :সৈম্ত ভদ্র মুখবৎ মুখল্ 

উষ্ মুখ, মৃগ নয়নের স্যার নয়নস্লমূগ .নয়ন ; গজ তাড়ণার্থ অঙ্কুশ --গ্জাক্কুশ 
ইত্যার্ি। 

৪১৯ কুত্সর। ছুইটি বিশিষ্যের মধ্যবর্তী রূপ,শবা লোপ করিয়! যে সমাস 
তাহার নাম রূপক কর্ম ধাঁরয়ক ৷ ইহা মধ্য পদ লোপী কর ধারয়কের অংশ মধ্যে 
গণ্য । যথা! হিংসা! রূপ কাঁলকুটস্*হিংসা কাল কুট ইত্যদি। 
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৪২৯ স্ত্রে। কর্ম ধাঁরয়ক সমাসে সথি শব্দ বন্ুবচনে সদাই সখা! হয়। , আবি 
নিশি ও রাত্রি শব্দের স্থানে বিকল্পে নিশা ও রাত্র হয়। যথাঁ-শ্রেষ্ঠ সখা পূর্বব 
নিশি বা! পূর্ব পিশা! পুর্ব রাত্রি ব৷ পুত্ব রাত্র ভরিরাত্রি ঝা! ত্রিরান্র। 

(০০ 

রা অব্যয়ী ভাব সমাস । 
২১ পৃ অব্যয় শব্দের সহিত পরবর্তী বিশিষ্য ও বিশেষণের যে সমাস 

তাঁহার নাঁম অব্যয়ী ভাব সমাষ 

৪২২ সুত্র। অব্যয় শব্ধের পর বিশিষ্য থাকিলে একীরুত পদ কখন বিশিষ্য 
কখনও বা বিশেয়ণ হ্য়। কিন্তু অব্যয়ের পর বিশেষণ থাকিলে একীকুত পদ 

সর্বদাই বিশেষণ হয়। 
৪২৩ শৃত্র। নিম্নলিখিত অব্যয় শব্দগুলি নিষ্নলিখিত অর্থে এই সমাসে 

প্রযুক্ত হয়। যথা-_ 

১। অবধি অর্থে আ হয় । যেমন আজন্ম, আসমুদ্র আবাল বৃদ্ধ ইত্যাঁদি। 
২। বিপক্ষ বা তুলাতা প্রার্থী অর্থে প্রতি হয়। যেমন প্রতিবাদী, প্রতি- 

শোধ, প্রতি নায়ক ইত্যাঁদি। কিন্তু সময় ও স্থান বোধক শবের পূর্বে 
প্রতি শব্দে গ্রতোক বুঝাঁয়। যথা--প্রতিদিন, প্রতিগৃহ প্রতি গ্রাম, প্রতি 

বর্ধ ইত্যাদি। 
৩। সহিতে অর্থে স হয়। য্থা--সপরিবারে, সবিনয় কিন্তু জাতি, গোত্র, 

বর্ণ, ধর্ম, পত্বী, তীর্থ এবং স্থান শব্দের পূর্বে স শবে সমান বুঝায় যথা--সজাতি, 

সগোত্র, সবর্ণ, সংশ্ম, সপত্রী, সতীর্ঘ, সস্থান বাঁসী ইত্য।দি। 

৪। প্রায় তুল্য অথচ সমন নয় এই অর্থে ।উপ হয়। যথা_-উপদীপ, 

উপপত্থী, উপযাচক (প্রার্থনাকারী ) উপপক্ষ ( উকীল ), উপভূৃত্য (আমলা, 
আম্লার হাঁকিমদের নিজ ভূত্য নহে অথচ নিজ ভূত্যের স্তাঁয় অধীন ) উপমাতু 

(ধাত্রী বা প্রতিপালন ক|রিণী )। কিন্তু উপেন্দ্র অর্থ শ্রেষ্ঠ ইন্জ্র বা বিষুঃ। 
৫1 নিকৃষ্ট অর্থে 'অপ হয়। যথা-_-অপদেবতা :( পিশাচ )১১ অপজাতি 

(যাহাঁদের স্পৃষ্ট জল ব্রাঙ্গ্জে পাঁন করে না ভাহাবাই অপজাতি বাঁ অনাঁচরণীয় 
জাতি ) অপবৃত্তি ( নীচ ব্যবসায় ) কিন্তু অপরূপ শব্ধ যেমনরূপ আর নাই” বুঝা 
অর্থাহ আশ্চর্য্য বা অদ্ভুত )। 



১১৮ বাঙ্গাল! ব্যাকরণ ॥ 

৬ । সময় বোঁধক শবের পূর্বে প্রত্যেক অর্থে অন্ধ হয়। য্থাঁঅন্থদিন, 
অনক্ষণ ইত্যাদি । 

৭। পর্বত, হুদ, নদী, প্রান্তর বোধক শবের পূর্বের *পার্খস্থিত” :এই অর্থে 
অনু হয়। যথা--অন্ক বিন্ধ্য, অঙ্গ চিন্ধ, অনু সিন্ধু এবং অশ্লু সহাঁরা ঃ ( সাহারা 

মরুর পার্শবশস্থিত দেশ ) ইত্যাদি । 
৮। অন্যত্র অধীন অর্থে“অন* হয়। ঘথা--অন্ুজীবী, অনুবৃত্বি,উ্্চর ইত্যাদি । 
৯। সমুদ্র, হুদ, নদী, কাল, পর্বত ও প্রান্তর, বোধক শব্ধের পুর্ব "এ দিকে 

অর্থে, “ইতি” এবং প্অপর দিকে” এই অর্থে. অতি” হয়। যথা! ইতি সমুদ্র 
(সমুদ্রের এ পারস্থ দেশ ), অতি সমুদ্র (সমুদ্রের অপর পারস্থ দেশ ), ইতি চিন্ধ, 
অতি চিন্ক, ইতি বিন্ধ্য, অতিবিন্ধ্য ইতি চত্বারিংশত্বর্ধ। অতি চত্বারিংশৎ- 
ব্য ইত্যাদি । « 

১৯) অনুসারে “অর্থে যথ। হয়। যেমন যথাকালে। বখথাক্রমে, যথা” 

নিক্ষমে ইত্যাদি । 
১১1 “উপরে” এই অর্থে "অধি” এবং ণউৎ” হয়। যথা-অধি হূর্গ 

( পর্বতের উপরিস্থ দুর্গ ) অধি গৃহ (কোন গৃহের উপরিস্থ গৃহ) অধিরোহিত 
( উপরি আরোহিত ১ম:১08250 ), উন্নির্মিত, উদ্গ্রখিত, উদ্ধিস্ৃত ইত্যাদি। 

১২। অভাবার্থে হা হয়। যথা--হ! ঘরিয়া (যাহার ঘর নাই ), হা ভাতিয়া 

( যাহার ভাঁত নাই ), হা পুতিয়। (যাহার পুঁজ নাই ) ইত্যা্ি। 

১৩। শ্লীচ* অর্থে “অধঃ৯ হয়। ধথা অধোগামী অধঃপতিত, ইত্যাদি । 

১৪1 পনাই” অথে “অন্” হয়। যথা অনঘ, অনথ, অনার্য ইত্যাদি । 
কিন্ত হলান্ক শব্দের পুর্বে অনের ন্ ভাগ লোপ পায়। য্থা__অন্+বোধ 

. ₹ুঅবোধ, অন্+-সিদ্ধ-ুঅসিন্ধ ইত্যাদি । 

(১৫) একই শব্দের পুর্ববে এক এক উপসর্গ যোগে অর্থের প্রচুর ভিন্নতা 

হয় যেমনু প্রবাদ (কিংবদন্তী ) পরিবাদ (নিন্দা), বিবাদ ( মকদমা ), 

বিবাদীগণ ( মকন্ধমার উভদ্ন পক্ষ), অধিবাদ (আপীল), অতিবাদ ( অপীলের 
আপীল ), নির্বাদ (উভয় পক্ষের সদ্ধিৎ মকদ্দমা! নিষ্পত্তি কর!) অবিবাদী, 

পরতাধিবাদী ইত্যাদি। 
০ 



ভাষা বিজ্ঞান। ১১৯ 

তৎ পুরুষ সমাস । 
৪২৪ সুত্র। বিতক্তিত সন্বন্ধ বধ পদের মধ্যে ষে সমাস তাহার নাম শত, 

পুরুষ সমাস। 

৪২৫ কুত্র। তংপুকুষ ৬ প্রকার যথা ' দ্বিতীয়া, তৃতীয়, নি যী, 

সগুমী ততপুরুষ সমাঁস। 

৪২৬ হা দ্বিতীয়ার বিভক্তি লোপ করিয়৷ ষে তৎপুরুষ সমাস হয় তাহার 
নাম দ্বিতীয়া/তৎ পুরুষ যথা-্নূর্যযকে পূজা-ুনূর্ধ্য পুজা, হস্তকে বন্ধন 
হস্ত বন্ধন ; পণ্তকে বধ-পণ্ড রধ ! 

৪২৭ সুত্র। তৃতীয়ার বিভক্তি লোপে তৃতীয়া তৎ পুরুষ । যেমন বস্ত্রৎ 

আবৃত-্ুবন্ত্রাবৃত $ বুদ্ধিৎ সীধ্য -ুবুদ্ধি সাধ্য ; হস্তেৎ আঘাঁত-হস্তাঘাত ইত্যাদি । 
৪২৮ হুত্র। চতুর্থীর বিভক্তি লোপে চতুথী তৎপুরুষ হম । গঙ্গারে দত্ত- 

গলদ ইত্যাদি । 
৪২৯। স্ত্র। পঞ্চমীর বিভক্তি লৌপে পঞ্চমী তংপুক্ুষ হয় যখ1স্পবৃক্ষাঁৎ, 

পতিত-বৃক্ষ পতিত ইত্যাদি। 
৪৩৯ সুত্র। যষীর বিভক্তি লোপে ষীতৎপুকর্ষ হয়। বথা--কাষ্টের ফলক -্ঞ 

কাইফলক, স্বর্ণের অন্ধুরী-নবর্ণানুরী ইত্যাদি । 
৪৩১ স্যত্র। সপ্তমীর বিভক্তি লোপে সপ্ুমী তৎ পুরুষ হয়। যথা--হত্তে 

স্থিত-হন্ত স্থিত, গঙ্গাতে বাঁসী -গঙ্গা বাসী ইত্যাঁদি। 

৪৩২ সুত্র। যেখানে অন্ত প্রকার তৎ পুরুষেৎ অর্থ হইতে পাঁরে সেখানে ষষ্ঠী 
তৎপুরুষ সমাস প্রয়োগ নিষিদ্ধ। 

৪৩৩ সুত্র । যঠীতৎপুরুষ সমাঁসে সমুর্ধায়ই বিশিষ্য পদ থাক। আঁবস্কক। 
অন্ত তংপুক্ুষ সমাঁসে কেবল প্রথম পদটি বিশিষ্য ব! সর্বনাম হওয়! আহক । 

পরের পদটি ক্রিয়া বোঁধক বিশিষ্য ও বিশেধণ হয়। 
৪৩৩ কুত্র। অনেক সময়ে ছুই তিন প্রকার তৎপুরুষে একই পদ হয়। তাহা- 

দিগকে সমান ভঙ্গ করিয়! অর্থ করিতে হইলে স্থান ভেদে অর্থের সুসংগতি বিবে- 
চনা করিয়। সমাস কসিতে হয় । যেমন হন্ডে অন্ধিত”্"হন্তাফ্চিত, হন্ডেৎ + অস্ধিত -. 
হত্তাফিত; পুরুষ দিগের ভতমস্পুরুযোত্ম, পুরুষ দিগাঁৎ উত্তম স্-পুরুযোত্তম 
ইত্যাদি। 
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৪৩৫ সুত্র। তৎ পুরুষ সমাসে পুর্বব পদ্দের বিভক্ত লোপ হইলে, এ পদ 
মূল* অবস্থা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তাহার প্রকৃতি ঘন্দ সমাঁসের স্তায় পৰিবর্ডিত হয় ন! । 

যেমন পিতার এবং পুত্রের (দ্বন্দ )--পিতাপুত্রের কিন্ত (ষষ্ঠী তৎপুরুষ ) 

পিতৃ পুত্রের $ জাতাকে ও দয়িতাকে (ছন্দ, ) ভ্রাতাদায়িতাঁকে $ কিন্ত ভ্রাভার 

দয়িতাকে যষঠীতৎ পুরুষে ভ্রাতৃদয়িতাকে । পিতা! এবং মাত! এই অর্থে দ্ন্দ,সমাসে 
পিতামাতা কিন্ত পিভার মাতা এই অর্থে যণঠীতৎ পুরুষে পিতৃ মাতু| হয় 

৪৩৬ সুত্র । ম্ধ্যপদ লোঁপী কর্শ্ধারয়ক ও হঠী তত পুরুষ সমাসেঅনেক্ গুলে 

সমান পদ হয়। তাহাদের স্থান ভেদে অর্থের উপমোগিতা বিবেচনা করিয়। সমাস 

জানিতে হইবে। যেমন পুত্রের ধন--পুত্র ধন; পুত্র রূপ ধন-পুত্র ধন 

ইত্যাদি । 

৪৩৭ হৃত্র। ষে একস্থানে বহুপ্রকাঁর সমাস হইতে পারে সে স্থানে যে প্রকার 

নমীসে সংগত অর্থ হয় সেই সমাস করিতে হইবে। যেমন আত্ম বৃক্ষের পত্র-আম- 
পত্র এবং আমের পত্র-আত্র পত্রঃ এই ছুয়ের মধ্যে শেষটির কোন অর্থ নাই সুতরাং 

ভাহা অপ্রযোজ্য ঃ নাই জল--অজল, অজলে মগ্র-ুঅজল মগ্ন ; আর জলে মগ্নন 
জল মুগ্র, নয় জল মগন-অজল মগ্ন। উভয় প্রকারের মধ্যে প্রথমটির কোনি অর্থ 
নাই দ্ুতরাং অপ্রযোজা। সর্বত্রই এইপ্ষপে বিবেচনা করিতে হইবে । 

৩৩৮ স্ত্র ॥ যে সমুদয় তত পুরুষ সমাঁসে কহ প্রত্যয়ের সাহাধ্য আবশ্তক 

হয় তাহাদিগকে কৃগ্তোগী তৎ পুরুষ বলা যায়। যেয়ন ধর্মকে +জ| ধাতু +ড. 

ধর্মজ্ঞ ( কৃত গর্ত ছিতীয়! তৎ পুরুষ) $ ভূ কে+পা+ডস্ভৃপ। শত্রু কে হন+ 
কিপজ্ঞক্রত্ব ॥ ভারকে+বহ+ইন-ভারবাহিন্,) হন্তে+স্থা+ড-হত্ন্থ 

( কৃদ্গর্ভ সপ্তমী তত পুরুষ) ; অগ্রে+জন+-ড -অগ্রজ ইত্যাদি । 
৪৩৯ ক্ষুত্র। দ্বিতীয়! এবং সপ্তমী ভিন্ন অন্ত তৎ পুরুষে কতের সাহায্য প্রায় 

দেখ! যাঁয় না । কিন্ত ক্ত প্রত্যয়ান্ত শব্দের পূর্বে কদ্ গর্ভ তৃতীয়! তৎ পুরুষ হয়। 

রা বহুত্রীহি । 
৪৪০ স্থুন্্র। অন্ত সমাসেৎ একীরৃত পদ যদি মূল পদ গুলির অর্থ ত্যাগ করিয়া 

তাহাদের সহিভ সম্বন্ধ বিশিষ্ট অন্ত কোন বিশেষ বন্ধকে বুঝ তবে তাহাদিগের 
উপর বছুত্রীহি সমাস হইল বল! যায়। 
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৪৪১ হুজ্স। বহুত্রীহি সমাস হইবার পূর্বে আর একটি সমাস হয়। থে 

সমাস পূর্বে হয়, বহুরীহিকে তদ্গর্ত বছত্রীছি বলে। থা পীত+-অন্ধর 
( কর্মধারয়ক ) পীতাম্বর অর্থাৎ পীতবর্ণ বস্ত্র কিন্ত যখন পীতান্ধর শব্দে পীতবর্ণ 

বস্ব না বুঝাইয়! পীত বর্ণ বন্ত্রধারী বিষ্ুকে বুঝায়, তখন বহুত্রীহি সমাল হয়। 
এইরূপ বহুত্রীহিকে কর্মধারয়ক গর্ভ বহুব্রীহি বগে। এইরূপ গঙ্গাধর শ্ুবে যখন 

শিবকে বুঝায়, তন তাহাঁতে দ্বিতীয়! তংপুরুষ-গর্ত বহুব্রীহি হইয়াছে বলা যায়! 
৪৪২ সুত্র। ৩৯৯ হৃত্রের (গ) উপনথত্রে যে প্রকারের শব্দের বিষয় লিখিত হই- 

মাছে, তাহাদের উপর পূর্বে অন্ত সমাস ন! হইয়া একবারেই বহ্ত্রীহি সমাস হুইতে 
পারে । যেমন মনসিঙ্জ ( অর্থাৎ ) মনেই জন্মে যে সে মনসিজ অর্থাৎ কন্দর্প। 

এস্থানে মনোজ বলিগে সপ্তমী তংপুরুঘ গর্ত বনুত্রীহি হয়। এইরূপ ধনং 

(ধনকে) জগ্ন করিয়াছে যে সে ধনঞ্জয় অর্থাৎ অর্জুন, পরা (তেষ্ঠটাৎ) পর 

(শ্রেষ্ঠ) পরাংপর অর্থাৎ ঈশ্বর, বাঁচঃ (বাক্যের) পভিস্বাচম্পতি অর্থাৎ 

বৃহস্পতি ইত্যাদি । . 

৪৪৩ সুত্র। অন্ত সমাঁসে নিষ্পন্ন পদের উত্তর বহুবীহি সমাস হইতে এ্রী পদের 

উত্তর একটি ঘৎ শব্দের পদ থাকে এবং তাঁহার উত্তর এ শবটি বগিতে হয়। যথা, 

গঙ্গাকে ধরে যে সে গঙ্গাধর, গীত অস্বন্ন যাহার সে গীতান্বর, ইন্দ্র জিত ধাহাৎ সে 
ইন্্রজিৎ। ইত্যাদি শব্দে যে যাহার ও যাহা পদ ঘৎ শব্দ সম্ভৃত। 

৪8৪ সুজ্্। বহুক্রীহি সমাদেৎ উৎপক্ন সমুদাঁয় শব্দই বিশেষণ ও বিশিষ্য উভয়ই 
হইতে পারে। 

৪৪৫ নুত্র। বহুত্রীহি সমাঁসে উৎপন্ন পদ যাহাঁকে বুঝায় অথবা! যে শব্দের বিশেষণ 

হয় সেই লিঙ্গ প্রাপ্ত হয় এবং তদনুরূপ আকৃতি ধারণ ॥করে। যথা যুব্তী ভার্ধ্যা 
যাহার সে যুবতীভার্্য, হতগুজ্র যাহার (যে স্ত্রীর ) সে হতপুত্র! ইত্যাদি। 

৪৪৬ হুব্র। বনুত্রীহি সমাসে শকৃথি, নাঁভি, সথি, অক্ষি শব্দের অস্ত্য হই স্থানে 
পুংলিঙ্গে 'অ এবং স্ত্রী লিঙ্গে ঈ হয়। যথ! পল্পনাভ, বিবুধ সখ, পুগুরিকাক্ষ, দীর্ঘ শকৃথ, 
বিশালাক্ষী গোলক শকৃথী ইত্যাদি । নিপাতনে উর্ণা নাভিতে যাহার সে উর্ণনাভি। 

৪৪৭ সুত্র। হছত্রীহি দুমালে শেষ শবের অন্ত্য ' অস্.ও অন্ স্থানে 'আ৷ হয়। 
যথ! শীগ্র কর্্দা উগ্রতেজা, উন্মন| ইত্যাদি। ঈদৃশ শব্ধ বাঙ্গালা ভাষায় জ্রীলিঙ্গ 
ও পুং লিঙ্গে সমান খাকে। 

ও. ১৬ 



১২২ বাঙ্গাল। ব্যাকরণ । 

৪৪৮ সুত্্র। কৃত কিন্বা টিৎ প্রত্যয় দ্বারা তৎপুরুষ সমাসে একীকৃত পদ যখন বহু" 
্রাহির ন্তায় সাধারণ অর্থ প্রকাশ করে, তখন তথায় বছত্রীহি সমান বলা! যাঁয় ন|। 
কিন্তু বিশেষ অর্থ প্রকাশ করিলে বন্ত্রীহি বলা যাঁয়। যেমন প্বাহী* শবে যে 
বহন করে তাহাকে বুঝার়। স্ুতরাং “গন্ধবাহী” শব্দে যখন “গন্ধকে বহন করে 
ষে* তাধাকেই বুঝায় তখন-_সাধারণ অর্থ প্রকাশ কর] হেতু বনুত্রীহি হয় না । কিন্ত 
যখন পগন্ধবাহী* শব প্বাযুকে” বুঝায় তখন বছত্রীহি হয়'।“ক্্বার “জ্যোতি” 
শবে (৩৩৪ স্তর) জ্যোতিঃ “যাহার আছে* তাহাকে বুঝায় । সুতক়ীং উফ 

"জ্যোতিফ” শব্দে যখন "উষ্ণ জ্যোতিঃ যাহার" আছে* তাহাকেই বুঝায় তখন 
বন্ুত্রীহি হয় না । কিন্তু খন কেবল “হূর্য্যকে” বুঝায়, তখন তাহাতে বহুত্রীহি জ্ঞান 
করা যাইতে পা'র। এইরূপ বংশীধারী, গিরিধারী কুরু-স্ুত, লোকপিত'মহ 

( এক বিশেষ অর্থে ব্রহ্ম! ) ইত্যাদি । রদ 

পরন্ত টিং প্রত্যয় দ্বারা বিশেষ অর্থ হইলেও পূর্ব্ব বৈয়াকরণদিগের মতে তথায় 
বহুব্রীহি সমাস বল! যায় ৮) কারণ সমাস ব্যতীত ও টিৎ প্রত্যয়েৎ শব্দের বিশেষ 
অর্থ হইস্স! থাঁকে। যেমন রাঘব শব্দে রঘুবংশীয় অন্য কাহাকেও না বুঝাইয়া 

র!ম্চন্ত্রকে বুঝায় । তদ্ধিযয়ে কোন সমাসের স্হাধ্য আবশ্তক হয় না। 

এই যুক্তি সঙ্গত নহে। টিত প্রত্যয়াস্ত শব্দকে বিশেষ অর্থ প্রকাশ করিতে দেখিয়া 
সমাস স্থলে বহুব্রীহি বলা না বলা পাঠকদিগের স্বেচ্ছাধীন। কিন্তু আমার বিবেচনায়, 

এইরূপ স্থানে বছত্রীহি বলাই ভাল। কারণ টিং প্রত্যয় ছারা স্থান বিশেষে বিশেষ 
অর্থ হয় বটে, কিন্তু সর্বত্র তাহা হয় না । 

সমাসের নিপাতন সিদ্ধ পদ । 

৪৪৯ সুত্র। ছন্দে--পর+পর-্মপরস্পর অন্ঠ +অন্ত-অন্টোন্ত বা অন্যান্ত। 

কর্ম ধারয়কে--কু + পুরুষ-5কাপুরুষ, কু+উষ্-কবোঞ হরি+প +চন্দ্র-ল 

হরিশ্চন্ত্র মহৎ+-মা*স-ুমহাঁমাংস খা মহামাস। ' , 
দ্বিতীয়া তংপুরুযে--্পরকে+পরে-্পরম্পরাস্ত (সংস্কৃতের দ্বিতীয়ার বিভক্তি 

অবিবুপ্ত আছে। ) ..? 
পঞ্চমী তৎপুরুষে--কুলাঁৎ+অটা-কুলটা ; পরাৎ+-পরে্পরতঃ পর) পুতাৎ 
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(পু নামক নরঞাৎ)+ত্ৈ+ড-্পুত্র, মোহাঁৎ (ইন্জিয়্ বিকারাঁৎ) অস্তে 
( বহির্ভাগে ) স্থিত-মোহীস্ত। 

অব্য়ী ভাবে--অ1+-চর্য্য-আশ্চর্য্য ; আ+পদ-আস্পদ্দ। বহুত্রীহিতে ছি 
( ছুইদিকে )+অপ্ (জল) যার সে দ্বীপ; অন্তরে + অপ যাহ সে অন্তরীপ । 

৪৫০ নুত্র। প্রাকৃত বাঞ্গলীতে সমাস হইলে এই সমুদায় নিম্নম অনুসাৰরেই হয়। 

বিন্ত কর্ধারয়ক/ সর্মীসে সংখ্যাবাচক বিশেনণ “তিন” এবং “চারি” শবের স্থানে তে 

এবং চৌ"হয়। যথা তিন+হাত-_তেহাত, চারি + মুখ-্ুচৌমুখ | এই সমুদয় শবের 
উত্তর ৩৭১ শৃত্রানুসারে আ প্রত্যয় হয় এবং ব্ছত্রীহির সাধারণ অর্থ প্রকাশ করে। 

যেমন, তিন হাতি দীর্ঘ বার সে তেহাঁতা, চাঁবি মুখ যাঁর সে “চৌ মুখা” ইতাদি। 

আর যণ্ঠী তৎ পুরুষের পূর্বে অকারাস্ত শব্দ থাকিলে এবং পরে “এক” শব্দ 

থাকিলে পূর্কেপ্ধ “অ* লোপ পায়। য্থা--বাঁরের+ একস্*বারেক, জনের + এক, 
জনেক ইত্যাদি । 

৪৫১ সুত্র। ছুই বা ততোধিক সমাসেৎ বছ পদ একীকৃত থাকিলে তাহার 
অর্থের সদসৎ বিবেচন। করিয়। সমাস ভেদ করিতে হইবে। যে খানে ইচ্ছা সেই 
থানেই সমাস ভঞ্জন করিলে অর্থ হয় না । যেমন পশুপতিপ্রিয় শব্দের সমাস করিতে 
হইলে এইরূপ করিতে হইবে, পশুদিগের পতি-্পশুপতি অর্থাৎ মহাদেব (ঝষ্টযন্ত 
বন্থত্রীহি) পরে পশুপতির প্রিয়া -পশ্ুপতিপ্রিগ্লা ।- কেন না ঘি এইরূপে ভঙ্গ করা 
যায় যে, পতির প্রিগ্না্নপতিপ্রিয়া, আর পশুর +পতিপ্রিয়া- পশুপতিপ্রিয়া তবে 

তাহার কোন সদ্থ হয় না। এইরূপ জলে+-মগ্র-জলমগ্ন। আর নয়+ জলমগ্ রন 

অজলমথ কুলের +শক্র- কুলশত্র, নষ্ট + কুলশক্র-নকুল শক্র; ভগবন্মধূস্থদনাদেশ 

শব্ধ ভঙ্গ করিতে এইরূপ এইরূপ করিতে হয্ব_মধুকে+স্থদন-- মধুহ্দন ( কৃৎ 
ষোগী দ্বিতীয় গর্ত বহুত্রীহি তৎপুরুষ ) পরে ভগবান্ + মধুন্দন -ভগবন্মধুহ্দন 
( কর্মধাবুয়ক ) পরে ভগবন্মধুস্দনের আদেশ ভগবন্মধু্দেনাদেশ ষঠীতৎ পুরুষ সমাস। 

৪৫২ কুত্র। যখন উভয় প্রকারেই একই অর্থ হয়, তখন প্রথমাদি ক্রমে সমাস 
ভঙ্গ করাই উত্তম কিন্তু অন্ত প্রকার করিলেও বিশেষ দোষ নাই। যেমন-_- 

(১) বিদর্ভের রাজা, বিদর্ রাজ ( ষঠিতৎপুরুষ) পরে বিদর্ভ রাজের 
পুরী-বিদর্তরাজপুবী এবং ( ২) বাজার পুরীল্রাজপুরী ( যী ) পরে বিদর্ভের 

রাজপুরী স্িদর্তরাজপুবী ৷ উভয় প্রকাবেই অর্থ সমান হয়। 
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, (ক)' যেখানে সম্মানার্র্ক, সমীনার্ঘক ও তুচ্ছার্থক ভিন্ন ভিন্ন পদ দগ্ৰ সমাস ব 
যৌগিক শব্দেৎ একত্রিত হয় এবং তাহাদের একটি সাঁধারণ ক্রিয়া থাকে, সেখানে_ 

€১) সমুদাঁয় গুলি কর্ত। গ্রথম পুরুষীয় হইলে যদি ভাহাঁদের মধ্যে কোনটি 

সম্মানার্ঘক হয়, তবে ক্রিয়াও সম্মানার্থক হয়। যেমন তিনি ও হরি ও রাম 

বলিলেনগ 

(২) পসম্মানার্থক অভাবে তুচ্ছার্থক হমু। যখা-_-হবি ও বাঁ গিয়াছিল।, 

(৩) কেবল মধ্যম পুক্রুষ ও গ্রথম পুরুষ থাঁকিলে তাহাদের মধ্যে মধ্যম 
পুরুষীয় পদ সম্মানার্থক থাকিলে ক্রিয়াও সম্মানার্ঘক হয়। ছাহা সমানা্ক অথবা 
তাহা তুচ্ছার্থক হইলে ক্রিয়াও তুচ্ছার্থক হয়। যথা আঁপনি ও আপনার ভূত্য 
থাকেন, তুই ও তোর প্রত যাস্ইত্যাদি। 

(8) ঘন্বসমাল ব৷ যৌগিক শব্দে যে সমুদায় পদ একত্রিত হয় তাহাদের 
পরিবর্থে প্রযুক্ত একমাত্র সর্র্ণাম বু বচনান্ত হয়। যথা রাম ও হরি আসিয়াছে 
কিন্তু তাহার! থাকিবে না। এখানে রাঁম ও হরি উভয়েই এক বচনাস্ত হইলেও 
ওঁ ছুই শের একত্রিত সর্বণাঁম তাহারা শব্দ বহু বচনাস্ত হইয়াছে। এইরূপ বাম 
ও হরি আসিয়াছে কিন্তু তাহারা শীগ্র যাইবে ইত্যাদি । 

৫। ছন্ সমাস বা যৌগিক শবেৎ একত্রিত শব্দ সমুদাঁয় ভিন্ন ভিন্ন লিঙ্গ 
হইলে তাহাদের একত্রিত বিশেষণ পুংলিঙ্গ হয়। যথা কা্সীরের স্ত্রী পুরুষ 
ও বৃক্ষ সমস্ত এত নুন্দর ইত্যাদি। নগরবাঁপী যুবক যুবতীরা অতি সভ্য এবং 
কর্দক্ষম ইত্যাদি । 

সম।স প্রকরণ সমাপ্ত । 



লগ্ডম প্রকরণ । 

আখ্যান । 

৪৫৩1 মনের ভাব ব্যক্ত করার জন্ত যে প্রকারে শব যোজনা! করিতে 

হয় তাহা বর্ণন/বরাইি আখ্যান প্রকরণের উদ্দিস্ত। 

৪৫৪) ছুই বা তরধিক শব্ধ যথাক্রমে স্থাপিত হইয়া একটি মনোগত ভাব 
ব্যক্ত করিলে সেই কয়েকটি শব্ের একত্রে বাক্য সংজ্ঞা হয়। যেমন (১) আমি 

শুই (২) আমি কথা বলিতেছি (৩) আমি মনোষোগণপুর্বক একখানা ভাল 
পুস্তক পড়িতেছি, ইত্যাদি। 

৪৫৫ হুক্্র। প্রত্যেক বাক্যে এক একটি কর্তা এবং একটি ক্রিয়া থাকা 

আবশ্বক। ক্রিয়া সকর্মক হইলে একটি কর্মও থাক! আবশ্তক। সুতরাং একটি 
বাক্য সম্পূর্ণ হওয়ার জন্ত অন্যুন দুই তিনটি শব্দ অবশ্তই প্রয়োজনীয়। 

পরস্ত দানার্ঘক ক্রিয়া থাকিলে সেই বাঁক্যে একটি কর্তা একটি সম্প্রদণান একটি 
কর্ম এবং একটি ক্রিয়া আবশ্ক। সেইবপ দ্বিকর্মক ক্রিয়াতে হুইটি কর্ম প্রয়োজনীয়। 
সুতরাং এই দুই প্রকার বাক্যে নিতান্ত পক্ষে চারিটি করিয়া! শব আবশ্বাক হয়। 

৪৫৬ সুত্র। যে বাক্যে ৪8৫৫ হুত্রোল্লিখিত“অত্যাবস্তক কয়েকটি শব মাত্র থাকে 

তাহার নাম লঘু বাক্য। যথা (১) আমি আছি (২) তুমি পুথি পড় (৩)রাম 
হরিকে পুস্তক দিল (৪) হবি কেশবকে মহাভারত পড়ায়, ইত্যাদি । 

লঘু বাক্যের অন্তর্গত শব্গুলির সহিত তাহাদের বিশেষণ বিশেষণীয় বিশেষণ 
আকশ্নিক ও আসঙ্গিক শব্ধ থাকিলেও তাহাকে লঘু বাক্যই বলে। যথা 

(১) হান্প! এখন আমি কোঁখায় যাইব (২) তুমি পরম সুন্দর 
থে অতি ব্যগ্রতাবে উঠিয়াছিলে ইত্যাদি 

৪৫৭ সুত্র। যেবাক্যে একমাত্র মুখ্য ক্রিয়া থাকে কিন্তু তংপূর্বে এক বা 
ততোধিক অসমাপিকা ক্রিয়া থাকে; তাহাকে দীর্ঘবাক্য বগা যায়। দীর্ঘবাফ্যের 
গস্তরত শব্ধ সমূহের সহিত বিশেষণ বিশেষণীয় বিশেষণ, আকস্মিক শব ও জাসঙ্গিক 
শব থাকিলেও তাহা দীর্ঘ বাফ্যই রলিয় গণ্য হয়। জানালা সান 
করুত পরে অন্য কর্তা করিও ইত্যাদি । 



১২৬ বাঙ্গাল ব্যাকরণ। 

৪৫৮ সুত্র। ছুইবা তরধিক বাক্য যৌগিক শবে একীরুত হইলে, তাঁহার 
মিশরবাক্য সংজ্ঞা হয়। যথা, যখন তাহারা প্রমোদে মত্ত ছিল তখন শক্রগণ 
হঠাৎ তাহাদেক আক্রমণ করিল স্ৃতরাং তাহারা সহজেই পরাস্ত হইল, ইত্যাদি 

৪৫৯ সুত্র। বাক্যের যে অংশ মুখ্য ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট, তাহাকে 
মূলাংশ এবুং অবশিষ্টাংশকে অহ্পূরক বলে। 

৪৬০ সুত্র। কোন বিষয়ক সম্পূর্ণ বৃত্তের নাম.আখ্যান।' প্রত্যক আখ্যানে 
একাধিক বাক্য থাকে। পু 

৪৬১ হুত্র। আখ্যান সম্পাদন জন্ত যে রীতিক্রমে শব্ধ ও বাক্য সমূহ স্থাপন 
করিতে হয়, তাহার ন!ম রচনা প্রণালী | & 

রচনা তিন প্রকার (১) গগ্চ (২) কথ্য এবং (৩) পদ্ঠ। 

গছ রচনা । 

৪৬২ হুত্র। সাধারণ লিখন পঠনাঁদি কাধ্যে যেরূপ রচনা ব্যবহৃত তাহার 

নাম গা রচনা । 

৪৬৩ সুত্র । গগ্ভ রচনায় লঘু বাঁক্যে শব স্থাপনের রীতি এইরূপ-- 
(১) যেবাক্যে কেবল কর্তা ও ক্রিয়া মাত্র থাকে, তাহাতে প্রথমে কর্তা 

থাকে; তাহার পর ক্রিয়। থাকে৷ যা, আমি আছি, তোমরা যাও, সৃর্ধ্য 
উঠিল, ইত্যাদি। 

(২) সকর্মক বাক্যে ক্রমশঃ বর্তা কর্ম এবং ক্রিয়া সংস্থাপিত হয়। যথ| 
তুমি তাহাকে ধর, রাম পুথি পড়িল, ইত্যাদি । 

(৩) দ্বিকম্মরক বাক্যে কর্তা, মুখ্য কন, গৌণ কর্ম এবং ক্রিয়া ক্রমশঃ স্থাপিত 
ইয়। ' ঘথ! হবি রাঁমকে পুথি পড়াইল, গোপাল যছুকে কুবাঁক্য বলিল ইত্যাদি। 

(77916 85170 59777625% 07 52101910050) 
* আনি ভাবায় শব স্থাপনের কোন নিয়ম নাই। বাকোর মধ্যে ক্রিয়া কখন প্রথমে থাকে 

খন মধ্যে বা শেষে থাকে। বিভক্তি দ্বারাই ঈ সকল শব্দের সদ্বন্ধ নির্শত হয়। ইংরেজীতে 
শবের বিভক্তি নাই। এন্স্থ শব্ধ স্থাপনের উপর অর্থ সম্পুণ নির্ভর করে। যেমন (১) বাম 
মারিল রাবণ (২) রাবণ মারিল রাম, এই ছুই বাক্যের ইংরেজীতে অর্থ সম্পূর্ণ বিপরীত । বাঙ্গালা 
ভাষায় বিভক্তি এবং শব্দ ছ্থাঁপন প্রণালী উভগ্নই নির্দিষ্ট আছে। একজন বাঙ্গালা বাকোর অর্থ 

' করিতে কোন ছৈধ হয় না) সুতরাং এ বিষয়ে বাঙ্গাল! ভাষা! ইংরেজী ও সংস্কৃত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 



ভাঁষা বিজ্ঞান। ১২৭ 

(৪) বাক্যে সম্প্রান থাকিলে, কর্তা সম্প্রদান কর্ম ও ক্রিয়া! হতুক্রমে 

স্থাপিত হয়। যথা, আমি তাঁহারে কলম দিলাম ইত্যাদি। 
(৫) উপরি উক্ত শব্ধ মধ্যে কোন শব্দের বিশ্ষেণ বাক্যের মধ্যে থাকিলে, 

তাহ! সেই শবের অব্যবহিত পুর্বে বসে। যথা, লুবিজ্ঞ হরি বুম ন্ রামকে 
উত্তম পুত্তক ভালরূপে পড়া ইল ইত্যাদি। 

(৬) ্ীন' বিশেষণের অনুগত বিশেষণীয় ।বিপেষণ থাকিলে তাহা সেই 
বিশেষণের অব্যবহিত পূর্বে বাঁস। 

(৭) লঘু বাক্যে আসঙ্গিক শব থাকিলে, তাহা কর্তার অব্যবহিত পূর্বে বা 
পরে বসে। যথা, এখন আঁমি যাই, অথবা! আমি এখন যাই ইত্যাদি 

(৮) লঘুবাঁক্যে আকম্সিক শব থাকিলে তাহা বাক্যের সর্ব প্রথমে বসে। 

যথা হায় ! *এখন আমি কি করি? ছি! তুমি এমন কর্ম করিও না ইত্যাদি। 

(৯) গৌণ বর্তা মুখ্য কর্শের পুর্বে বসে। যথা রাম ছুই হস্তেৎ 

হবিকে ধরিল। 
৪৬৪ হৃত্র। দীর্ঘ বাক্যে অন্ুপূরকাংশ কর্তার অব্যবহিত পুর্ধে ব! পরে 

থাকে। ৪৬২ শুব্রের লিখিত আঁকম্মিক ও আসঙ্গিক শব্দ সেই অন্থপূরকের পরে 
অথবা! কর্তার পূর্বে বসে। অন্ান্ত শব্দ স্থাপনের বীতি ঠিক লঘু বাকের সদৃশ । 

৪৬৫ স্তর | মিশ্র বাক্য মধ্যে ছুই বা তর্ধিক লঘু বা দীর্ঘ বাক্য থাকে এবং 

তাঁহাতে শব্দ সমূহ উক্ত বাক্যের রীত্যনূসারে স্থাপিত হয়। 

টীকা । জমুদায় প্রকার বাক্যেই মুখ্য ক্রিছ্বা বাঁক্যের সর্ব শেষে থাকে। 

অনমাপিকা ক্রিয়া মুখ্য ক্রিয়! হইতে পারে না। একই শব্দের অনেক বিশেষণ 

থাকিলে। সংখ্যাঁবাচক বিশেষণ সর্বাগ্রে বসে। 

৪৬৬ সুজ । যেবাক্যের পর যে বাক্য সঙ্গত; তাহা যথাক্রমে স্থাপন করি 

মাখ্যান লিখিতে হয়। আখ্যান বৃহৎ হইলে তাহাঁতে স্তভ, অধ্যায়, প্রকরণ প্রভৃতি 
অংশ থাকে। 

প্রাকৃত বা গ্রাম্য রচনা। 
৪৬৭ হুত্র। সাধারণ. ।কথোপকথনে যেরূপ থাক্য ব্যবহত হয়, তাহার নাষ 

প্রান্ত ব! সঞ্চল বচনা ॥ ইহা গগ্চের অপত্রংশ মান্র। | 



১২৮. বাঙ্গাল ব্যাকরণ । 

টক! । সমস্থ ভাষাতেই সংস্কত ও প্রা্কত এই অংশ খাঁকে। লিখন পঠনাদি 
কার্ধে ব্যবহত-পরিশ্ুব্ধ ভাষায় নাম সংস্কৃত, আর সাধারণ কথ্য ভাষায় নাম্ প্রাকত। 

হিন্দুদিগের আদি ভাষায় কোনই নাম নাই। প্রাচীন হিন্দুদের লিখন পঠনাদির 

জন্ত যেরূপ ভাষ| ছিল তাহাই এখন সংস্কৃত ভা! নামে আখ্যাত হয়। এক্ষণে 
আমরা পুস্তক্ষাদিতে যেরূপ সংস্কৃত ভাষ! দেখিতে পাই, তাহা! কখন কোঁন জাতির 
সাধারণ কথ্য ভাষ! ছিল না। যে সকল লোকের সাধু ভাষা এক,” ভ্াহাদের মধ্যেও 

্ান্কত ভাবার প্রচুর ভিন্নতা দেখা যার। প্রাচীর হিন্দুদের স্কত এক হইলেও 
প্রাতত ভাষ! বিভিন্ন ছিল। কাশ্সিরী, স্ুরসেনী, পা্ালী, মাগধী, আয়োধী, মালবী, 

সৌরাইী, মহারাী প্রভৃতি প্রাকৃত ভাষাঁর উল্লেখ অতি প্রাগীন সংস্কৃত গ্রস্থেও 

পাওয়া যাঁযম। বিশেষতঃ হিন্দুদিগের মধ্যেই সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষাঁর ভিন্নতা সর্ব 
অপেক্ষা অধিক। তাহার প্রধান কারণ এই যে, হিন্দুদিগের বর্ণমালার উচ্চারণ 
নিত্য ; অন্থান্ত জাতির উচ্চারণ পরিবর্তনীয়। যেমন আমরা লিখিতে “করিতেছি” 

লিখি এবং পড়িতেও ঠিক বর্ণান্ুসারে উচ্চারণ করি। অথচ কথোপকথনে বাঙ্গ।'ল! 

দেশের কোন স্থানেই “করিতেছি” বলে না। লোঁকে কথা সংক্ষেপ করিয়া! স্থান 

ভেবে “কচ্টি, কচ্ছি, করতেছি, কর্তাঁছি” ইত্যাদি বলে। অন্ঠান্ত জাতির রীতি 

এই যে, তাহার! কথায় যেরূপ বলে পড়িতেও সেইরূপ পড়ে অথচ তাহাদের 
লিখিত শব্দের ঠিক উচ্চারণ তত্রপ হয় ন1 ॥ যেমন ইংরেজীতে লিখিতে “কলোনেল” 
লেখে কিন্তু পড়িতে “কর্ণেল” পড়ে । পারসীতে "সল্সলহ” লেখে অথচ পড়িতে 

€সির্সিলা” পড়ে । এই ছুই নিয়মের মধ্যে হিন্দুদের নিয়মই উত্রুষ্ট। কারণ, 
তাহাতে পাঠের কখন কোন গোলঘোগ হয় না। একপ্রকার লিখিযা অন্ত প্রকার 

পড়িলে সর্বদাই পাঠের ভ্রম হইতে পাঁরে । 

পরস্ধ চীন ভাষায় অক্ষর নাই। এক এক শব্দের পরিবর্তে এক একটি চি 
ব্যবহৃত হয়। তথায় সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় ভিন্নতা অতি অল্প । 

৪৬পরসুত্র। প্রাকৃত ভাষা গন্ভের নিয়ম অস্থুসরণ করে। কিন্ত প্রান্কত ভাব! 
্থান ভেদে এত বিভিন্ন যে তথধিষয়ে ব্যাকরণ হুজ লিখিয়া' কোন ফল নাই। 

পন্য রচন! । 

$৯৯। শ্ুতিম্ধুর বাক্যের নাম পদ্য । 



ভাষ! বিজ্ঞান । ১২৯ 

৪৭০ সুত্র। পদ্ভের এক এক পংক্তিকে এক এক চরণ বলে। শ্রুতি মাধুর্য 
নম্পাদন জন্ত প্রত্যেক চরণে কোন এক নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর থাকে । রি 

৪৭১ স্থত্র। বাঙ্গল। ভাষায় ছুই চরণে এক ক্লোক হয়। কিন্তু আদি ভাষায় 

চারি চরণে এক শ্লোক হয়। কোন কোন ছন্দে বাঙ্গালাতেও চারি চরণে 

শ্লোক হয়। 

আলোচনা! |১* মে বাক্য শ্রুতিমধুর তাহাই পণ্য ; সুতরাং তাহাতে অর্থ এবং 
ভাবের উৎকর্ষ না থাকিলেও তাহাকে গ্লগ্ক বলা যায়। :অত্যুতকষ্ট ভাবার্পুর্ণ বাক্যণ 
শ্রুতিমধুর ন1 হইলে তাহাকে পন্ভ বল! যাঁয় না। অথচ অর্থহীন মিষ্ট শব্দ- 
রাঁশিকেও গ্ভ বলা যায় না । মিষ্ট বা্, কোকিলের ধ্বনি,-পদ্ নহে। কারণ 

উ সকল মিষ্ট শব্দের কোন মনোগত ভাব সম্পূর্ণ ব্যক্ত ন। হওয়াতে তাহাঁদেক বাক্য 

বলা যায় না বং যাহ! বাক্য নহে তাহা কেবল: স্শ্রাব্য বলিয়া পদ্য হইতে পারে 
না। যে শব্গুলি সুশ্রাব্য অথচ যাহাদের দ্বার! একটি মনোগত ভাঁব (সেই ভাব 

ভালই হউক বা মন্দই হউক ) সম্পূর্ণ ব্যক্ত হয় তাহাঁরাই পছ্যের উপকরণ | 

৪৭২ হুত্র। পদ্চের প্রত্যেক শ্লোকে এক ব! তদধিক বাক্য শেষ হওয়! উঁচিত। 

যদি দুইটি প্লোকে একমাত্র বাঁক্য শেষ হয় তবে সেই ছুই শ্লোককে “এক ধুগ্মুক” বলে। 

ছুইয়ের অধিক শ্লোকে একমাত্র বাঁক সমাপ্ত হইলে, ভাঁহ'দেক “কুলক” বলা যায়। 
৪৭৩ হ্ৃত্ত। পঞ্ভের প্রত্যেক চরণে অস্তে এবং ম্ধ্যবস্তী কোন কোন স্থানে 

ষতি চিহ্ন ব্যতীতও অর্ধ বিপল স্বরপাত করিতে হয়। এইরূপ ন্বরঃপাঁতনের 
নাম পদ্য যতি। 

টাকা। যেস্থরে পদ্ভ তি পরে তাহা! কোন শব্দের অন্তাস্বর হওয়া উচিত। 

কিন্তু এই নিয়ম তোঁটকে প্রযুজ্য নহে এবং আদি ভাষার পদ্ে প্রযুজ্য নহে। 
£৭৪ সুত্র। পঞ্যের কোন এক চরণের বা চরণাংশের অন্ত্য ছুই 

তিন বর্ণের সহিত অন্ত চরণের বা চরণাংশের অন্ত্য ছুই তিন বর্ণের যে মিলন 
তাহার নাম সঙ্গতি বা সমন্বয় । 

গ্ 

ছনা2। 

৪৭৫ ছুজ্র। পগ্ভের মিঈ| সম্পাদন জন্ঠ নানাগ্রকার নিয়ম অবলম্বন করিম! 

পিখিতে হয়। প্রত্যেক নিয়মকে এক এক ছন্দ বলে। 

৭ 



১৩০ বাঙ্গাল! ব্যাকরণ। 

বাঙ্গ।লা ভাষায় নিমলিখিত দশটি মূল ছন্দ আছে যথা ( ১) পয়ার (২) ত্রিপদী 
(শু) চৌপদী (৪) পঞ্চপদদী (৫) একাঁবলী (৬) তোটক (৭) অনুষ্টপ (৮) 
মাল বাপ (৯) ললিত ( ১০) অমিতাক্ষরা | 

৪৭৬ সুত্র। পগ্ভে নিয়লিখিত হ্বর গুলি দীর্ঘ স্বর গণ্য হয়। যথা 
(১) সমস্ত প্রসিদ্ধ দীর্ঘ স্বর যখা আ, ঈ, উ, ধ্ঝ শঁ এবং ও । 

(২) একার এবং ও কার বিকল্পে ত্রস্থ বাঁ দীর্ঘ গণ্য' হ়খ কিন্ত বাঙ্গালা 
ক্রিয়ার মধ্যস্থিত ওকার কদাঁচ দীর্ঘ গণ্য হইতে পারে না বরং অনেক সময়ে তাহা 
স্বর বর্ণের মধ্যেই গণ্য হয় না। 

(৩) ছুই বা তদধিক হল বর্ণের আশ্রয়ীতূত স্বর এবং তৎপূর্ববন্তী শ্বর। 
(৪) প্লুতম্বর। 
৪৭৭ হৃত্র। পগ্ভে যখন ছন্দঃ পূরণ জন্য অধিক স্বর আবশ্যক “হুয় তখন হলাস্ত 

বর্ণে অ কার যুক্ত করা যাইতে পারে যেমন নির্দয় স্থানে নিরদয়, উদর্ত স্থানে উদবর্ত, 
কুট্মল স্থানে কুটম্ল কর! যাঁউতে পারে। 

বর্জিত বিধি (১) কিন্তু ফলা ও যোগরঢ় বর্ণ পৃথক হইতে পারে না । যথ। 
নাট্য স্থানে নাটয় কিন্া বক্র স্থানে বকর হইতে পারে না। তন্প কক্ষ স্থানে ককঘ, 

কিন্বা বিজ্ঞান স্থানে বিজঞাঁন হইতে পারে না। 

বর্জিত বিধি-২। যেখানে হলান্তবর্ণে অ কাঁর যোগ করিলে অর্থ বোধের 

গোঁলযোগ হয় তথায় অ কার যোগ করাধ্মাইতে পারে না। যথা-কোন্, খদ্ধি- 

মান্, মন্খর প্রভৃতি শব্দ অ কার যোগ করিলে অর্থ অন্ত প্রকার হয় সুতরাং 
তাহাতে অ যোগ হইতে পাঁরে ন1। 

কিন্তু পপ্ঠে এ সকল হ্লাত্তবর্ণকে অ কাঁরান্ত করিয়া পাঠ কর! যাইতে 
পারে। য্থা-" 

কোন্ পুণ্যে হেন ভাগ্য কপালে তোমার? 

কেন তুই মন দিস্ তাহার কথায় ? 
' গ্ সুত্র।, পণ্যের ছন্দ রক্ষার্থে যখন ম্বরের অল্পতা করা! আবশ্তক হয়, 

তখন বিশেষণ এবং ক্রিয়ার কোন কোন বর্ণ লৌপ বা পরিবর্তন কর! যাইতে পারে। 

যথাঁ--নকরিবে" স্থানে “করবে, “করিয়া স্থানে “করি বা করে,” “না পারি” স্থানে 
“নারি” “সুটিয়া” স্থানে “মুটে,» পাহাড়িয়। স্থানে “পাহাড়ে” ইত্যাদি। 



ভাষা বিজ্ঞান । ১৩১ 

বর্জিত বিধি । কিন্তু যেখানে এইরূপ সংক্ষেপ করিতে অর্থবোধের গোঁলযোগ 
হইতে পারে, তথায় ঈদৃশ সংক্ষেপ দুধ । যথাঁ-_-পপর্বতিয়া” শবের স্থানে 

“পর্বতে” হইতে পাঁবে না। 
৪৭৯ সৃত্র। বাঙ্গালা ভাষায় অধিকাংশ অকাঁরাস্ত শব হলাস্ত উচ্চারিত হয়, 

এজন্য কখন কখন শব্দের অন্ত হল বর্ণ অ কারের তুল্য গণ্য হয়। যথ1-- * 

অসৎ হইয়া যদি হৈতে চাঁও সৎ। 
ছিধা ভাঁবে এক ভাবে ভাব দেই সৎ ॥ 

এই স্থানে অসৎ এবং সৎ “শব্দের অন্ত্য ৎ কার অ কার যুক্ত বলিয়া গণ্য 

হইয্বাছে। কিন্তু এইরূপ হলবর্ণকৈ অ কারান্ত বৎ ব্যবহার যথাসাধ্য পরিবর্জনীয়, 
কেবল অপাধ্যমানেই ঈদৃশ ব্যবহার সঙ্গত গণ্য হয়। 

৪৮০ সুত্র ৮» সংস্কার, সংস্কৃত, সংক্তিয়! প্রভৃতি শব্ধ পঞ্ভে চারি স্বর বিশিষ্ট 

বলিয়! গণ্য হয়। আর সংস্করণ শব পাঁচ স্বর বিশিষ্ট গণ্য হয়। যথা-- 

পরিষ্কৃত সংস্কৃত ভাষা অনুপম । 

তাতে হলে সংস্কার বড়ই উত্তম ॥ 
আলোচনা । ছন্দই পণ্যের প্রধান উপকরণ সুতরাঁং ছন্দঃপতন হইতে না 

পারে, ইহাই কবিগণের সর্বাগ্রে ভ্রষ্টব্য। 

পয়ার ছন্দঃ। 

৪৮১ সুত্র। পয়ারের প্রত্যেক চরণে চতুর্দশ স্বর থাকে । অষ্টম ও চতুর্দশতম 
স্বরে পদ্য যতি পড়ে। প্রত্যেক ছুই ছুই চরণের অন্তিম বর্ণের সমন্বয় হয়। যথা--- 

শিব যাঁর হৃদে তাঁর সর্বত্রই কাশী 
শিব চিন্তা শৃন্ত মনা! বৃথ! কাশী বাসী। ১। 
পরম পবিত্র তীর্থ সাধুর হৃদয় 

সদাশিবার্চনা যথা নিরস্তর হয় । ২। 
৪৮২ সুত্র। পয়াবের প্রত্যেক চরণের শেষে হে, রে, গো, লো প্রভৃতি 

এক স্বর বিশিষ্ট আকন্মিক শব যুক্ত থাকিলে তাহাকে বৃদ্ধ পয়ার বলে। প্রথা-.. 
মানব জীবন দেখ মরু ভূমি প্রাঁয়রে 
আঁশারপ মরীচিক। দৃষ্ঠমান! তায়নে । 



১৯৩৭, বাঙ্গালা ব্যাকরণ । 

ত্রিপদা। 
৪৮" স্ত্রে। হিপদীর প্রতোক চরণে তিনটি করিয়া! খণ্ড থাঁকে। প্রথম 

খণ্ডের সাহত দ্বিতীয় খণ্ডের সমন্বয় হয়। প্রথম চরণের তৃতীয় খণ্ডের সহিত দ্বিতীয় 
চবণের তৃতীয় খণ্ডের সঙ্গতি হয়। 

৪৮৯ সুত্র । ত্িপদী দীর্ঘ ও লঘু এই প্রকাঁর। দীর্ঘ ত্রিপদীর প্রত্যেক 

চরণের প্রথম খণ্ডে আট দ্বিতীয় খণ্ডে আট এবং তৃতীয় খণ্ডে দরশটিজির থাকে । আর 

লঘু রিপদীর প্রথম খণ্ডে ছয় দ্বিতীয় খণ্ডে ছয় এবং তৃতীয় খণ্ডে আটটি স্বর “থাকে । 
য্থাস” 

দীর্ঘ ব্রিপদী। 
পরিষ্কৃত সরোজল, তাঁহে কত নল দল, রূপ রস গন্ধ.প্রপৃরিত। 

রূপে শৌভে সরোবর, রসে মুগ্ধ মধুকর, গন্ধে বাঁষু হয় সবাসিত ॥ 

লঘু ত্রিপদী । 
যতেক প্রধান ক্ষত্রিয় সন্তান, চল শীঘ্র রণ স্থলে। 

জিনিয়া! আহব, কুলের গৌরব, রাখ আঁজি বাহুবলে ॥ 

৪৮৫ সুত্র । হে, রে, প্রভৃতি আকস্মিক শব্দ যোগেত ত্রিপদী ও বৃদ্ধ হইতে পারে | 
৪৮৬ স্থত্র। চৌপদীর প্রত্যেক চরণে চারিটি করিয়া খণ্ড থাকে প্রথম তিন 

খণ্ডের পরস্পর সঙ্গতি হয় আঁ প্রথম চূরণের চতুর্থ খণ্ডের সহিত দ্বিতীঘ্ন চরণের 

চতুর্থ খণ্ডের সঙ্গতি হয় । |] 

২) 050555 বচৌপদী। 
৪৮৭ সুত্র। চৌপদী ও দীর্ঘ এবং লদ্বু এই ছুই প্রকাঁর। দীর্ঘ চৌপদীর প্রথম 

তিন খণ্ডের প্রত্যেকে অটিট করিয়। স্বর থাঁকে এবং চতুর্থ খণ্ডে সাতটি স্বর থাকে। 

লঘু চৌপদীর প্রথম তিন খণ্ডের প্রত্যেকে ছয়টি করিয়া স্বর থাকে এবং 

শেষাংশে পাঁচটি স্বর থাকে । ৮৯৪ 

দীর্ঘ চৌপদী। 
যাহার ভূমিতে বাদ, করিতে তাঁহার নাশ 

সূ্ববদ! ভোঁষার আশ, একি তব কুমতি! 
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শুদ্ধ মাত্র পাপ নয়, ধন মান প্রাণ ক্ষয় 

রাজ দণ্ডে লুনিশ্চয়। হবে তব সম্প্রতি ॥ 

লঘু চৌপদী। 
ঠিক কথা বটে, মরণ নিকটে, ছুষটবুদ্ধি ঘটে, সুবুদ্ধি জনে । 
বিধির নিয়মে, পড়ে ঘোর ভ্রমে, নিজ ইচ্ছা ক্রমে, পশে গহনে4 

টিগ্নী। চৌপদী বৃদ্ধ হয় না। 

পীচ পদী। 
৪৮৮ সুত্র। পাঁচ পদীর প্রত্যেক চরণে ৪২ স্বর থাঁকে এরং তাহা পাঁচ খণ্ডে 

বিভক্ত থাকে। প্রথম চারি খণ্ডে আটটি করিয়া স্বর থাকে এবং তাহাদের পরস্পর 

সমন্বয় হয় ।” শেষ খণ্ডে দশটি স্বর থকে। প্রথম চরণের শেষ খণ্ড দ্বিতীয় 

চরণের শেষ খণ্ডের সহিত সমন্বিত হয়। 

য্থা- 

জনকের অত্যাচার, ছুরবস্থা আপনার, বর্ণনা! কৰি কুমার, 

চক্ষে বহে অশ্রুধাঁর, চাহিয়া রাঁজার পানে রয়। 

অনেক ভাবে রাঁজন, চিন্তায় গন্ভীরা নন, গত হলে বহুক্ষণ, 
যেন করি নিরুপণ মিষ্ট বাক্যে কু্মারেক কয় ॥ 

টিপ্ননী। প্রত্যেক চরণের শেষ আকম্মিক শব্দ যোগে পাঁচ পদী বুদ্ধ 
হইতে পাঁরে। 

একাঁবলী। 
৪৮৯ সুজ্ম। একাবলীর প্রতি চরণে একাদশ চুম্বর থাকে। প্রত্যেক চরণের 

ব্ঠ বা! পঞ্চম ও একাদশতম স্বরে পদ্ধ যতি পড়ে এবং প্রথম চরণে ও দ্বিতীয় চরণে 
সঙ্ন্বয় হয় । একাবলীর চারি চরণে শোক হয়। যথা 

কালে সর্ধসৃত উৎপন্ন হয় 
“কালি বশে পুত্রঃ পাইছে লয় । 
একালের অধীন সকল কাণ্ড 

এ ্রহ্মাণ্ড তাঁর ক্রিয়ার ভাগ ॥ 
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৪৯০ সুত্র । প্রতি চরণে ত্রয়োদশ স্বর থাকিলে দীর্ঘ একাবলী হয়। তাহার 

সপ্তর্মবা অইটম স্বরে এবং ত্রয়োদশতম স্বরে পদ্য ঘতি পড়ে। চরণ হ্বয়ের পরস্পর 

সঙ্গতি হয়। 
যথা--- 

যখন যাইতে ছিন্থ যমুন! কুলে 
সহস! হেরিন্ শ্ামে কাদ্ব মূলে। 

শ্রবণ ভূলিল শুনি গীত চাঁতুরী 
ভুলিল নয়ন দেখে রূপ নাধুরী ॥ 

টিপ্লণী। দীর্ঘ একাবলী গানেই প্রসিদ্ধ। ইহা সাধারণ ,পছ্যে কদাচিৎ ব্যবহৃত 

হয়। একাবলী বৃদ্ধ হয় না। 

তোটক ছন্দ? । 
৪৯১ সৃত্র। তোঁটকের প্রত্যেক চরণে দ্বাদশ স্বর থাকে । চরণদ্বয়ের বিকল্পে 

সঙ্গতি হয়। প্রত্যেক চরণের তৃতীয়, ষষ্ঠ ও নবম স্বর দীর্ঘ হওয়া! আবস্ক। যথা-- 

তরুণী ধরিয়া হৃদয়ে লইল 
নলিনী য়েম মত্ত করী ধরিল। ১। 

নম নিত্য নিরঞ্রন লোক হিত 

তুমি চিন্ময় সার সনাতুন হে। ২। 
টিপ্ননী। তোটক কখন বৃদ্ধ হইতে পারে ন!। 

অনুষ্টুপ ছন্দ । 
৪৯২ সুস্ত্র। অন্ুষ্ঠ পের প্রতি চরণে যোঁড়শ স্বর থাঁকে, প্রত্যেক চরণে ঢ্ই 

ছুই খণ্ড খাকে ? সেই ছুই খণ্ডের সঙ্গতি হয়। যথা-_ 
আনন্দে পুর্ণিত মন, উপনীত খষিগণ, 
আীষিয়া ধর্মরুঁজে, বসিলেন দিব্য সাজে । 

৪৯৩ সুত্র) অনুষ্টপ বুদ্ধ হয় না। অনুষ্টপের প্রত্যেক খণ্ডের শেষে 

. পপ্ভ যতি পড়ে । | 
তায 



ভাষা 1বজ্ঞান। ১৩৫ 

মাল ঝাঁপ। 
৪৯৪ সৃত্র। মাঁলঝাঁপের প্রতি চরণে চতুর্দশ স্বর থাকে । তাহার প্রত্যেক 

চরণে চাবি খণ্ড থাকে $ প্রথম তিন খণ্ডের পরস্পর সংগতি হয় আর প্রথম চরণের 

শেষ খণ্ড এবং দ্বিতীয় চরণের শেষ খণ্ড সম্বিত হয়। মাল বাপের চারি চরণে 

শ্লোক হয়। 

যথা-- ৬৯ * 

ৰ কোতোয়াঁল যেন কাল, খাঁড়া ঢাল, ঝাঁকে। 

ধরি বাণ, খর শান, হাঁন হান হাকে। 
চোঁর ধরি হরি হরি, শব্ধ করি কয় 

কে আমারে আর পারে আর কারে ভয় ॥ 

৪৯৫ সুজ্ব। মীল ঝাঁপের চতুর্থ খণ্ডে তিন স্বর থাঁকিলে দীর্ঘ মাল বাঁপ হ়। 

যথা" 

কুরুপতি জুদ্ধ অতিঃ ভীম প্রতি, ধাইছে 
বুকোদর স্থিরতর গদাঁবর ঝাঁকিছে। 

ছুই জনে প্রাণপণে অনুক্ষণে যুঝিছে 

স্তবমন, সর্বজন ঘোঁররণ দেখিছে ॥ 

মাপঝাপ বর্ধিত করিবার রীতি নাঁই। 

ললিত ছন্দঃ। 

৪৯৬ সুত্র। ললিত ছুই প্রকার দীর্ঘ ও লঘু। দীর্ঘ লল্তের প্রত্যেক চরণে 

চারিটি করিয়া খণ্ড থাকে? প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পরস্পর সঙ্গত হয়, তৃতীয় খণ্ড 

কখন প্রথম ও দ্বিতীম্ব খণ্ডের সহিত সঙ্গত জয়ঃ কখন ঝ1 কাঁহীরই সহিত 
সঙ্গত হয় না। উভয় চরণের শেষ খণ্ড পরস্পর সমন্থিত হয়। শেষ খণ্ডের ঠিক 
ম্ধ্যস্থলে একটি আকশ্মিক শব; থাঁকে এবং তাহাঁর উভয় পার্থ একই কথা থাঁকে। 

দীর্ঘ ললিতের প্রত্যেক চরণে ৩৯ টি শ্বর থাকে, তসমধযে প্রথম তিন খণ্ডে আট 
আটটি করিয়া ২৪টি ম্বর এবং শেষ খণ্ডে ৭টি স্বর থাকে । লঘু ললিতে ২৫টি স্বর 
থাকে ভাহার প্রথম তিন খণ্ডে ছয় ছয়টি করিয়! ৯৮টি এবং শেষ খণ্ডে ৭টি থাকে । , 



১৩৬ বাঙ্গালা ব্যাকরণ । 

যথা--- 

* দীর্ঘ ললিত। 
গগণে উঠিল শশী, শাখী শাখে পিক বসি, 
কুহু কুহু ডাকে বাধা, মানে না গে! মানে না। 

সে ধনী নবীন বাল" ঘটেছে নবীন জ্বালা, 

বিরহ কেমন সে তো, জানে না গে। জানে নাধ « 

লঘু ললিত । 

কটাক্ষ সন্ধানে, আপনার পানে, গুলো সুলোঁচনে ! চেয়ো না লো চেয়ে না। 

উহার বেদনাঃ তুমি ত জান না, অনর্থ যাতনা, পেয়ো না লো পেয়ে! না। 
আলোচনা । ললিত বদ্ধিত আকারেই সচরাঁচর ব্যবহৃত হয়। বর্ধিত ন! 

হইলে ললিতের শেষ খণ্ডে কেবল তিনটি মাত্র স্বর থাকে । যেমন* উপরি উক্ত 
ষটান্তঘয়ে চতুর্থ খণ্ডে, “মানে না” “জানে না+” চে না) পেয়ো না মাত্র লিখিত 
থাকিলেও এ সকল গ্সোক ললিত মধ্যে গণ্য হইত। কিন্তু বৃদ্ধ ললিতই প্রধানতঃ 
ব্যবহাধ্য ॥ উপবি লিখিত দুইটি দৃষ্টান্তেই বৃদ্ধ ললিত । 

৪৯লী নুত্র। ললিতের প্রত্যেক থণ্ডের শেষে একটি করিয়। পদ্য ঘতি পড়ে 
এবং বর্ধিত ললিতের সম্বোধন শব্দটির উপরেও পদ্য ঘতি পড়ে। 

টাক। ললিত ছন্দ সকল ছন্দাৎ মিষ্ট কিন্তু ঈদূশ ছন্দের ক্লোক অতি অল্পই 
লেখ। যাইতে পাঁরে 

লেক তের 

আমিতক্ষর! | 

৪৯৮ শৃত্র। যে পন্যের কোন নির্দিষ্ট কোন ছন্দ নাই অথচ যাহা পদ্ঘের 

ন্যায় শ্রুতি মধুর ভাহাই আমিতাক্ষরা! বা অমিত্রাক্ষর পদ্য । 
আমিতাক্ষরাঁর অস্ত্য মিল থাকে না! এবং কোন চরণের মান্রাও ঠিক থাকে না। 

প্রকৃত পক্ষে আমিতাক্ষরের মাত্রাই নাই । কোঁন :চরণ ৰু দীর্ঘ এবং কোন চরণ 

অতি ক্ষুত্র হয়। 
আলোচনা । আমিতাক্ষরা :পূর্বে বাঙ্গালায় প্র্গিত ছিল না। পরে মাই, 

কেল মধুস্দন দত্ত অস্ত্য মিল শুন্য পয়ারকে আমিত্রাঙ্গর ছন্দের পদ্য নাম দি 



ভানা বিজ্ঞান । ১৩৭ 

প্রথম প্রচার করিয়া ছিলেন। তাঁহার পর নাঁণাবিধ ছন্দের অন্ত্য মিল হীন পদ্য 
রচিত হইম্াছে।-_মাইকেল এই পদ্য রচনা করিয়া যে সগর্কে লিখিয়াছেন 

“রচিব নূতন মধু চক্র” তাঁহা সঙ্গত হয় নাই । কারণ সংস্কৃতি কোন প্রকার 
ছন্দের পদ্যেই অন্ত্য মিল নাই হুৃতরাং অন্ত্য মিল না থাকিলে যে পদ্য হইতে পাবে 
তাহা এদেশে সকলেই জানিত। তিনি এই তত্বের উদ্ভাবক বা আবিষ্কারক 
নহেন। প্েস্স্তা সমন্বর থাকিলে মিষ্ট অধিকতর হয়। সুতরাং অস্ত্য মিল 
শৃন্ত পয়াঁর রচনা হেহু মাইকেলের ক্ষমতার আধিক্য প্রকাশ পার না বরং অল্পতাই 
অনুমান হয়। যাহ! হউক মাইকেলের পদ্য অত্যুতকৃষ্ট না হইলেও তাহার প্রচুর 
কবিত্ব:শক্তি ছিল এবং ভাব মাধুর্যই তত্রৃত গ্রন্থ সণূহ আদৃত হওয়ার প্রধান কারণ । 

অমিতাক্ষর'র দৃষ্টান্ত । 
কোথা সখী বন্দীজন স্বর্ণ কারাগারে ? কিনা যবে দষ্ট জন জ্বলে ফগী বিষে 

ফণীর মণির শোভা স্থখদ কি তাঁর? সেইরূপ খদ্ধিমতি ! হেরি তব শোভা, নহি 
সুধী, দুখী আমি স্বজাতির ছুঃথে 

ভে! ভো! ব্াজন। দুর কর গঞ্ধ 

প্র ম্মর্ পুর্ব ভূপগণ কাহিনী । 
এই সিংহাসনে তব দ্ধপ নরেশ কত 

শাসিত সাঁগরাম্বরা ধর । 

উপচ্ছন্দঃ | 

৪৯৯ | উপব্ি উক্ত ছন্দ সমূহের সংমিশ্রণে বা পৰ্রিবর্জনে আবে বছ প্রকার 

ছন্দ উৎপন্ন হয় তাহাদেক উপছন্দ বলা যায়। 

৫৪০1 উপচ্ছন্দের মধ্যে (১) ভঙ্গ পয়ার (২) মিশ্র একাবলী (৩) 

বিদেশনী (৪) ভঙ্গ ত্রিপদী (৫) তরল (৬) ভূজঙ্গ প্রয়াত এই ছয়টি 

প্রধান । কিন্তু আরো! অনেক উপচ্ছন্দ বৃদ্ধি হইতেছে এবং ভবিষ্যতে হুইড্রে পারে । 

টিগ্নী। কিন্ত অমিতাক্ষরার পহিত অন্ত ছন্দ মিশ্রিত হয় না। 

৯৮ 



১৩৮ বাঙ্গালা ব্যাকরণ । 

ভঙ্গ পয়ার। 

_ ৫০১ ভঙ্গ পয়াবের প্রত্যেক চরণে তিন তিন খণ্ড থাকে । প্রথম ও দ্বিতীয় 
খণ্ড ত্রিপদীর স্তাঁয় এবং তৃতীয় খণ্ড পয়ার সদৃশ । জ্রিপদীর মাত্ান্ুসারে ভঙ্গ 

পয়ার দীর্ঘ ও লঘু ভঙ্গ পয়ার কথিত হয়। যথা-_ 

দীর্ঘ ভঙ্গ পয়ার । 

অবিরত চেষ্টা হলে, «. অবশ্থাই ফল ফলে 

চেষ্টাৎ না হইতে পারে হেন কণ্ম নাঁই। 
ভাগ্য দৈব সব ভ্রম, ফল দাতা৷ যন্ব শ্রম 

এই কথ চিরদিন মনে রেখে। ভাই। 

লঘু ভঙ্গ পয়ার। 

চেষ্টা আর শ্রমে নহে কোন ক্রমে 

সকলের তুল্য কল হয় ধরাতলে । 

কারণ তাহার এই জ।ন সার 
দেশ, কাঁল, ব্যক্তি ভেদে ভিন্ন ফল ফলে ॥ 

২1 মিশ্র একাবলী ত্রিপদী ও একাবলী মিশ্রিত হইয়া এই উপচ্ছন্দ হয়। 

তা ও 
মা দীর্ঘ মিশ্র একাঁবলী। 

জন্মিয়া অবণী তলে বল কার সাধ্য বলে 

কুপথে কখন আমি যাইনি । 

ধণ্মেতে রাখিয়া মতি, পৃজেছি বিশ্বের পতি 

পাঁপের যাঁতনা কু পাইনি ॥ 

লঘু মিশ্র একাবলী । 
ভারত অন্বেষি * শুধু দেখি নিশি 

শশী রেখ| হীন তাঁমসী সার 

চন্দ্র :ক তপন, উচ্চ কি কখন 
এ ঘোর আধার নাশিবে তার ॥ 



ভীষাবিজ্ঞান। ১৩১ 

৫*৩। বিদেশিনী--বিদেশিনীর চারি চরণে ক্লোঁক হয়। প্রত্যেক চরণ 

সর্ধব1ংশেই পয়ার ব। ইহা তিন প্রকার (১) অন্তরা (২) মধ্যমা (৩) শেষ । 
৫*৪। অন্তরা বিদেশিনীর প্রথম ও তৃতীয়ের দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণের লমনুয় 

হয়। শযথা-- 

জনমি মানব কুলে অধম সে'জন ৰ 
৯৮ » সখকর্দে সুযশ লাভে চেষ্টা নাই যার 

ইন্দ্রিয় সেবায় করে সময় ক্ষেপণ 
জীবন নরণৈ বল কি বিশেষ তার ॥ 

৫০৪। মধ্যমা-মধ্যমা বিদেশিনীর প্রথম ও চতুর্থে দ্বিতীগ্ন ও তৃতীয় চরণে 
সঙ্গতি হয়। যথা-- 

অন্তরে অন্থখ সদা বাহে ধাঁম ধৃম 

রাঁখে বহু ধন মাঁন বছ দাস দাসী 

ঢাঁকিতে মনের ভাঁব মুখে কাঁ্ট হাঁসি 

চক্ষু মুদে চিন্তা করে তারি নাম ঘুম । 

৫০৫1 শেনা--শেষার প্রথম তিন চরণের সঙ্গতি হয় শেষ চরস্ণর সঙ্গতি হয় 
না। যথা 

প্রাণীর দুর্লভ বটে মানব জীবন 

মানবে দুলভ বটে বিদ্যা বুদ্ধি ধন 

পেয়ে ভাঁহ! করে যেই অযথা ক্ষেপণ 
তার মম হতভাগা কে আছে সংসারে ॥ 

টিপনী। বিদেশিনী ছন্দ বাঙ্গাল! ভাষায় ছিল না। ৬হরিশ্চ্দ্র মিত্র ইংরেজী 

ভাষাৎ ইহা! অন্ুকূত করিয়াছেন। ইহা। বিকৃত পয়াঁর মাত্র এবং ইহার মিষ্টতা 
পয়ারাৎ মুন সুতরাং এই নৃতন কার্ধ্য হেতু হরিশ্চন্ত্র মিত্রকে বিশেষ প্রশংসা 
করা যায় না। , 

৫৪৬। ভঙ্গ ভ্রিপদী--ভঙ্গ ত্রিপদীতে প্রথম চরণে ত্রিপদীর শেষ খণ্ডের স্থায় 
ছই খণ্ড থাকে আর দ্বিতীক্ণচরণ ঠিক ভরিপদীর দিতীয় চরণের ভ্ঠায় হয়। * 

যথা 



১৪০ বাঙ্গাল! _ব্যাকরণ। 

দীর্ঘ ভঙ্গ ভ্রিপদী। 

প্রভাত হইল বিভাবরী, বিছ্ভ।রে কহিল সচচরী। 

সুন্দর পড়েছে ধরণ, শুনি বিদ্যা! পড়ে ধর! 

সখী তোলে ধরাধরি করি ॥ 

লঘু ভঙ্গ ব্রিপদী । 
মালিনী কিল খাইয়া, বলিছে দোহাই (দিয়া 

আমারে যেমন মারল তেমন 

পাইবি আপন ক্রিয়া « 

৫৪৭ | তোটকের প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম এবং দশম স্বর হম্ব হইলে ভুজঙগ 
প্রয়াত ছন্দ হয়? 

৫০৮। তোটিকের সমস্ত গুলি স্বরই হ্ুন্ব ংইলে তরল ছন্দ হয় । 
৫০৯| তোটকের মধ্ধ্য ছুই একটি অন্তি সহজ দীর্ঘস্বর থাঁকিলে মৃছু গতি 

ছনা হয়। 

এতডিম্ন অধিকাংশ সংস্কৃত ছন্দ বাঙ্গালা গৃহীত হইতেছে । কিন্তু পয়ার, 

ত্রিপদী এবং অমিতাক্ষরাই বাঙ্গালা পছ্যের প্রধান অঙ্গ । অন্ত ছন্দের পদ্য অতি 

অল্পই' ব্য বহার্য্য। 

সংগীত । 
৫১০1 বাগ রাঁগিনী বুক্ত পছ্চের নাম গান। 

অধিকাংশ ভাঁষাঁয় পদ্ভ এবং গানে কোন বিশেষ নাই। বাঙ্গালা পঞ্ে হৃহ্ব, 

দীর্ঘ, পুত স্ববের প্রতি দৃষ্টি কম থাঁকে। জজ্জন্তই সাধারণ পদ্য এবং গানে ভিন্নতা 

অনুভূত হয়। 

ব্যাকরণ সমাপ্ত । 



অলম্কার শাস্ত্র । 
তি যেন 

অলঙ্কার শীস্ত্র বস্তুতঃ ব্যাকরণের অঙ্গ নহে। কিন্তু বাঙ্গাল1 ভাষাঁয় কাব্যনিণয় 

ব্যতীত অলঙ্কার শান্ত সম্বন্ধীয় কোন গ্রন্থ নাই । এজন্য বঙ্গীয় বৈয়াকরণেরী ব্যাকরণ 

মধ্যে অলঙ্কার গন্ধ কিছু কিছু চর্চা করিয়া থাকেন। আমিও তদঙ্গুবর্তী হইয়া 

কয়েকটি মূল স্তর লিখিলাম। * 

(১) যাহা অন্ত বস্তর শোভাথে ব্যবহৃত হয় অথচ তাহার অবস্ঠ প্রয়োজনীয় 

অঙ্গ নহে, ভাহার নাম অলঙ্কার । 

(২) ভাষার উতকর্ষ সাধন জন্ত বাক্যে ছুই প্রকার অলঙ্কার ব্যরহৃত হম 

(১) শব্ধালঙ্কার (২) অর্থালঙ্কার | 

শব্াালঙ্কার | 

(৩) শ্রুতি মাঁরু্ধ্য সম্পাদনার্ঘ শব্দ যোৌজনার কৌশলের নাম শব্বালঙ্কার। 
খব্দালঙ্কার পাচ প্রকার যথা অনুপ্রাস, যমজ, শ্লেষ, প্রাগুততরা এবং প্রহেলিক! । 

শোনোক্ত তিনটি শব্দালছ্কার এবং অর্থালঙ্কার উভনন মধ্যেই গণ্য হইতে পারে । 

(৪) এক বাঁ তুল্য উচ্চার্য্য হল বর্ণের পুনঃ পুনঃ একই বাক্যে প্রয়োগে 

অনুপ্রাস অলঙ্কার হয়! 

যথা গচ্ে--"এই প্রকাওড বন্গাণ্ডের স্ট্টিকাঁগড বিষয়ে পণ চিন্তার কাঁগাকাঁও 
জন শুচ্ হইয়া বকাণ্ডেরা অবশেষে পাষণ্ড হইয়া উঠে ॥” 

পন্ভে-- 

খঞ্জন গঞ্জন আথি কুঞ্জর গামিণী, 

গুঞ্জ-হারা মঞ্জু ভাষা কুজ বিলাঁসিণী, 

প্রভগ্তন বিভঞ্জিত মঞ্জরী লইঞ়া, 
সুরঞ্জক্ন তরে পুজে পুরঞজয় প্রি! ॥ 

ঘুমক ॥ 



১৪২ বাঙ্গালা ব্যাকরণ ! 

(৫) ভিন্নার্থে এক বাতুল্য শব্ধ সমূহ বাঁরঘার প্রযোগে যমজালঙ্কার হয়। 

গঞ্ঠে যমজ এক প্রকার মাত্র কিন্তু পঞ্চে যমজ তিন প্রকার (১) আস্ত (২) মধ্য 

এবং (৩) অস্ত্য। 

আগ্ভ যমজ-- 

প্রভাতে প্রভাত জানি উঠিয়া বসিল। 

গোঁপাল গোপাল নিয়া গোষ্ঠেতে চলিল' 

প্রভাতে--আলোক দ্বারা, প্রভাত-্প্প্রাতঃকাল। গোপাল-্রাখাল। গোপালস্ 

গরুর পাল। 

মধ্য যমজ-- 
নভ হৈতে হয় ঘন ঘন বরিষণ। 
কিসে করি এ জীবনে জীবন রক্ষণ ॥ 

ঘন--.পুনঃ পুনঃ ঘন-্পমেঘ, জীবনে-জলে, জীবনস্প্প্রাণ ' 

অস্ত্য যম্জ- - 

ফে জন গোঁকুলে, লইয়! গোকুলেঃ 
চরাইত বনে বনে। 

লেখে দাস খত, করে দস্তথত, 

যে দিত বাঁধা চরণে ইত্যাদি । 
পাঁপ পথে ধায় মন নামানে বারণ ( নিষেধ )। 
লোভে গিয়া ফাদে পড়ে যেমন বারণ (হস্তী)। 

৬। একই বাক্যে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রতিপাদনে শ্লেষ হয়। 
যথা -স্” 

বুঝিয়া রসের রোগ কহে কবিরাঁজ। 

কর্তব্য মকধবজ সেবন অব্যাজ ॥ 

বসের রোৌগ-ভোগ ইচ্ছাজনিতরোগ, (অন্ঠা্থে প্লেম্পাজনিত রোগ) কবিবা্জ- 
চিকিৎসক; ( অন্তার্থে) স্ুকবি। মকরধ্বজ-_কামদেষ, ( অন্তার্থ ) ওধধি বিশেষ । 

(৭) প্রশ্নের সঙ্গেই তাহার উত্তর থাকিলে প্রাপ্তত্তরা বা প্রশ্নোস্তরা 
অল্ন্ধার হয়। 
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যথা--- 

রবি কবি সমরের সার কিবা হয়? 

বিবাহেতে স্ত্রী স্বামীর কোন্ পাশে বয়! 

মহেশের প্রিয় স্থান কিবা তার নাম? 

ভাগীরথী বাম পাশে বারাণসী ধাঁম। 

প্রশ্-রব্জিসার কি? উদ্তর--ভা, কবিরসার কি? উত্তর গিঃ অর্থাৎ কথা 
সমরের সার টি? উত্তর--বথী। বিবাহেতে স্ত্রী স্বামীর কোন্ পাশে রয়? 

উত্তর--বাম পাশে, মহেশের প্রিয় স্থানের নাম কি? উত্তর-_বারাণসী ধাম। 

সমুদয় উত্তর একত্র করিলে সন্ধিৎ "ভাগীরথী বাঁমপাঁশে বারাণসী ধাম” হয়। 

টিপ্পণী। এই অলঙ্কার সংস্কৃতেই প্রচুর হইতে পারে, বাঙ্গালা ভাষায় তত সুবিধা 
মত প্রধোগ হইতে পারে না। 

(৮) বিশেব লক্ষণ প্রকাশ করিম! তাহাদেব আধেয় বস্তকে নিরূপণ করিতে 

বলিলে প্রহেলিক! বা হিঙ্গালী অলঙ্কার হয়? 
যথা 

বিধাতা নির্মিত ঘর নাহিক দুয়ার, 

যোঁগেন্দ্র পুরু তাহে আছে নিরাহার, 
ষখন পুরুষবর হয় ব্লবান্ । 

বিধাতার ঘর ভাঙ্গি করে খাঁন খাঁন ॥ অর্থাৎ ডিম্ব। 

আলেচিনা। আরে! বু প্রকার শব্ধালঙ্কার ছিল 1কন্ত তাহা একবারেই 
অগ্রচলিত। উপরি উক্ত পাঁচ অলঙ্কারের ব্যবহার ও ক্রমে কম হইতেছে । ইংরেজী 

ভাষার অধিকতর চচ্চাই ইহার কাঁরণ। ইংরেজী যেরূপ ভাষা, তাহতে সহস্র চেষ্টা 
করিলেও ন্ুমিষ্ট হইতে পারে না এজন্য ইংরেজেরা শব মাধুর্য জন্ত বৃথা চেষ্টা না 
করিম্তা কেবল ভাব মীধুর্য) সম্পাদন জন্তই চেষ্টা করিয়া থাঁকেন। শ্রুতি মধুব 
বাক্যের নাম, পদ্ঘ” হদি এই লক্ষণ প্রয়োগ করা যাঁয় তবে ইংরেজীতে পদ্য নাই 
বলা যাইতে পারে । যেমন কুরপ! স্ত্রী অন্ঠান্ত বাঞ্ছিতা হেতু পতিব্রতা হয় তব্রপ শব্দ 

মাধুধ্য হীন ইংরেজী পদ্য গ্রন্থ সমূহে সচরাচর ভাব গাভীর্যা অধিক থাকে । যে 

সকল বাগকেবা পিতৃ মাতৃ নাম শিখিরাঁর পূর্বেই ইংরাজী পড়িতে আরস্ত করে। 
তাহার সহজেই স্তায়ান্তায় জ্ঞান শূন্ত হইয়! ইংরেজ মতাবলম্বী হয়) তজন্তই নব 
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যুবকৃদের অধিকাংশই শব্দালঙ্কারের প্রতি এদন কি বাঙ্গালা! গ্রন্থের গ্রতি বীতরাগ 
হইয়াছেন কিন্ত প্রকৃততঃ শবধীলঙ্কার অতিমাত্র প্রয়োজনীয়। ভাব মাধুর্য গগ্ভে অতি 
সহজে হইতে পারে সুতরাং শব মাধুর্য্য হীন পদ্য বুচন| করাই অন্ঠায়। ইউরোপীয়ের 
বিবেচনা করেন যে গ্রন্থ সুশ্রাব্য করিতে প্রচুর চেষ্টা করিলে, ভাবের গাস্তীধ্য 

থাকে নাঁ। ইহ সম্পূর্ণ শুদ্ধ নহে । তবে এই পর্য্যন্ত স্বীকার্ধ্য যে উভয়ের উৎকর্ষ 
রক্ষা! করা অতি কঠিন কন্দ। কিন্তু ইহা মনে রাখা উচিত হর'ঘাহা কঠিন কর্দ 
তৎসাধন জন্তই লোক প্রশংসিত হইতে পারে--নচেৎ যাহ! সহজ যাহ! সকলেই 
করিতে পারে তাহা করিয়া কেহ কৃতী হইতে পারে না। শব্দীলঙ্কারই পছোই 
মনোহারিনী শক্তি সুতরাং তত্প্রতি হুম্ব রাঁগ হওয়া অনুচিত । 

অর্থালঙ্ক(র ৷ 

৯। বাক্যের অর্থ অপেক্ষাকৃত সুবোধ্য তেজন্বী এবং হদস্ক গ্রাথী করিবার 

যে কৌশল তাহার নাম অর্থালঙ্কার। 

১০) অর্থালঙ্কার মধ্যে বিংশতিটি প্রধান যথা 

(১) উপমা (২) অস্রাপ্মা (৩) রূপক ( ৪) মহারপক ( ৫) উৎপ্রেক্ষা 

(৬) ভ্রান্তি মান (৭) প্রয়োগ (৮) খতন! (৯) স্বভাবোক্তি (১০) ব্যতিরেক 

(১৯) নিশ্চয়া (৯২) প্রশ্নক (১৩) প্রীতিযোগ (১৪) অপন্ৃতি (১৫) উপঙ্ৃতি 

(১৬) কাকু (১৭) যোগোৌতিকর্ষ (১৮) বিঘটনা (১৯) ব্যাজন্ততি (২০) স্ৃতি। 

১১। কোন অপ্রসিদ্ধ বস্তু বা গুণকে কোন প্রসিদ্ধ বস্ত বা গুণের সহ তুলনা 

করিয়া তাহার গুণাগুণ সহজে ব্যাখ্যা করিলে উপমালঙ্কার হয়। 

ষে প্রসিদ্ধ বস্তর সহ তুলনা! কর! যায় তাহাকে উপমান এবং যাঁহাকে তুলনা 
কর যায় তাঁহাকে উপমেয় বলে । 

তুলা হুচক বাক্য কখন গ্রকাশ্ত কখন বা লুপ্ত থাকে ; তদনুযাী ব্যক্তোপমা ও 

অব্যক্তোপমা বলাধায়। | 

যর্থা-_ 
ব্যক্ত-নৃসিংহ সিংহের প্রায় বীর্য্যবস্ত অতি। 

অব্যক্ত--তার কন্ত! রূপে লক্ষ্মী গুলে শ্বরদ্থতী ॥ 
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১২। যখন উপমানাঁৎ উপমেয়কে প্রধানতররূপে বর্ণন করা ধাঁয়। তখন 
অতুযুপমালক্কার হয়। 

যথা 

"দেখ দ্বিজ মূনসিজ জিনিয়া মুর্তি । 

গজরাঁজ পরাজিত দেখে হট গতি ॥ 

মুখ নেত্র ভঙ্গী দেখে হয় অনুমান । 

সুর্পতি নহে বীর ইহার সমান ॥* যুগ্ক। 
এই গ্লোকে; ছিজ ”শবের ভু্ান। মনসিজ, গজবাঁজ এবং নুর্পতি শব্দের সহিত 

করিয়া! তাহাদিগাঁৎ ”দ্বিজকে” শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রকাশ করা! হইয়াছে, এইজন্ অতুযুপম। 

অলঙ্কার হইয়াছে । 

১৩। কোন কোন গুণ বা কার্ধ্য-সাঁদস্ত হেতু কোন বস্ত বা গুণকে ব্যক্তি 
রূপে বর্ণন করিলে “রূপক” হয় । 

যথা" 

“অদূরে তমোরি হেরি ধ্বাস্ত সমুদয় । 

শাস্তি-রক্ষে দেখি যেন হষ্ট দস্যুচয় ॥ 

ছিন্ন ভিন্ন চাঁরি দিকে পলায়ন করে । 

নিবিড় জঙ্গল কিন্বা পর্বত গহ্বরে ॥ যুগ্মক । 

শীস্তি রক্ষক দেখিয়া দন্যুরা নিবিড় জঙ্গলে অথব] পর্বত গহ্বরে পঙ্গাঁয় এবং 

হুর্য্যোদয়ে অন্ধকার কেব্ল তাদৃশ জঙ্গল এবং গুহায় থাকে, এই সাদৃশ্ঠ হেতু ধবাস্তকে 

দস্ুরূপে বর্ণন করাতে রূপক হইয়াছে । 
১৪1 কোন ঘটনার আদ্যন্ত সমস্তই রূপকে বর্ণিত হইলে, মহারূপক হয়। ষথ। 

ধ্রবোপাখ্যান, সমুত্রমন্থন এবং শৈব পুরাণোক্ত কন্দর্পদাহন ইত্যাদি সমন্তই 

মহারপক। 
টিপ্ননী--প্রিয়ব্রত রাজার পুত্র উত্বানপাদদ। তাঁহার সুনীতি ও সুরুচি নামী 

দুই স্ত্রী। রাজা প্রথমে সুরুচির প্রেমে মুগ্ধ হইট়৷ ল্ুনীতিকে অশ্রদ্ব৷ করিতেন। 
সনীতির পুত্র “ধরব” এবং সুষ্ষচির পুত্র প্উত্তম” । বাঁজা শেষে হুনীতিতে অনুরক্ত 
হইয়াছিলেন, ইত্যাদি সমস্ত বর্থনাই রূপক । তাহার অর্থ এই যে-- 

প্রিয় বন্ত লাভের চেষ্টাতেই উন্নতি হয়। উন্নতির ছুই উপায় (১) রুচি (২) 

নী 
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শীতি ৷: রুচিকর কার্ধের ফল হিক অনিত্য সুখ এবং নীতিরফল পাঁরলৌকিক নিত্য 
লুথ। উন্তিপ্রয়াসীরা প্রথমে রুচির বশ হয়, পরে তাহার অসারবন্তা বুঝিতে 

পাঁরিয়! নীতি-পথালম্বী হইয়! থাকে । 

সেইরূপ সমুদ্র মন্থন অধ্যানটির ভাব এই যে দেবগণ এবং দৈত্য দানব্গণ পৃথু 
রাঁজাৎ উপদিষ্ট হইয়া মন্দর পর্বতজাত এবং দুমেকু পর্ববতজাত দেবদারু বৃক্ষ সমূহের 
ভেলা নির্মাণ করিয়া একজে সমুদ্রে যুদ্ধ যাঁজা করিয়াছিলেন। তাহারা, 
একন্রীক্কত পরাক্রম এবং যত্রেৎ সমুদ্রাঞ্থ ছীপোঁপ দ্বীপাৎ বা * সমুদ্র পারস্থিত 
দেশাৎ এবং পাঁতাগাঁ (বোধ হয় বর্তমান্৯ আমেবিকাই প্রাচীন হিন্দুদের 
পাতাল ) বহুবিধ উপাদেয় দ্রব্য, সুরা, এবং পরম সুন্দরী রমণীগণ আহরণ করিয়া 

ছিলেন। সমুদ্বায় দ্রব্য আনীত হইলে, দেবগণ সমস্তই আপনার! লইলেন এবং 
অসুবদের পরাস্ত করিয়া ভাড়াইয়। দিলেন” । 

কন্দপ-দাহন অর্থ এই যে *পার্ধতী মহাঁদেবের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন এক দিন 

তাহাকে দেখিয়া শিবের কাম ভাব হইয়াছিল, কিন্ত তিনি ক্ষণমাত্রে ইন্জিয়-সংষম 
করিয়া অন্তত্র প্রস্থান করিয়াছিলেন ।” 

১৫। প্রকৃত ঘটনাৎ অপ্রকত অন্ত অনুমনি] করিলে, উৎপ্রেক্ষালঙ্কাঁর হয়। 
য্থ।-- 

শশান্ক কলস্কী বটে, সে কলঙ্ক পাছে রটে, তাই দেয় দেখা কদদাচিত । অকলঙ্ক 
পূর্ণশধুং তোমার বদন বিধৃ কোন্ ভযমবস্ত্রে আচ্ছাদিত । 

চন্দ্রে কলঙ্ক আছে এবং চন্দ্র সর্ধবদ! দেখা যাঁয় না, এই প্রকুত ঘটণাৎ, চন্্র কলঙ্ক 

প্রকাশ হওয়ার ভয়ে কদাচিৎ দেখ! দেয়, এই প্রকার অনুমান করাতে উতপ্রেক্ষালঙ্বার 

হইয়াছে। 
১৬। তুল্য! হেতু এক বস্ততে অন্ত বস্ত ভ্রম হইলে ভ্রাস্তিমান অলঙ্কার হয়। 

যথা 

নির্ল নির্বাত হদ তাহে অনুপম ॥ " 

জল দেখি কুরুরাজে হৈল কাঁচ ভ্রম। 
স ভ্রমে সধারি পদ দ্রিল তছুপর ৷ 
অমনি পড়িল গিয়! সরসী ভিতরণ। 

মহাভারত। সভার | 



ভাষা বিজ্ঞান । ১৪৭ 

দেখিক়। বদন শোভ! হেন মনে লয়। 

গগণ ছাড়িয়া টাঁদ ভূতলে উদয় ॥ 

৯৭| কৌন সাধারণ নিয়ম্বিশেষ কার্যে প্রয়োগ করিলে প্রয়োগালঙ্কার হয়। 

যথ।-- 

.জিনিবে পাগুবগণ নিশ্চয় রাজন । 

* থা ধর্ম তথা জয় বেদের বচন ॥ 

“্যথা ধর্ম তথা জয়” এই সাধারণ নিয়ম পাঁগুবেরা জয়ী হইবে এই বিশেষ 
কার্যে-প্রয়োগ হেতু প্রয়োগালঙ্কার হইয়াছে । 

১৮। কোন বস্ত বা বিষয়ের যথোচিত প্রকৃত বর্ণনা মিষ্ট প্রসাদ গুণবিশিষ্ট 

হইলে, স্বভাবোক্তি 'নঙ্কার হয়। 
১৯। এক প্রকার অনুমান করিয়া পুনশ্চ অন্ত কারণে তাহা খণ্ডন করিলে 

খগ্ুনালঙ্কার হয় । বথা-- 

কুম্তকর্ণ বলে রাম বুঝি রাজার বেটা । 

রাবণ বলে তবে তার মাথায় কেন জটা ॥ 

কুম্তকর্ণ বলে রাম বুঝি ব্রহ্মচারী । 

রাবণ বলে তবে তার সঙ্গে কেন নাঁবী ॥ 

লঙ্কাকাও, কৃতিবাস কৃত রাঁমায়ণ। 

টাকা। এই ষটান্তের প্রথম ঞ্লেকে ছন্দঃ পতন দোঁষ আছে কিন্ত রাঁজার 

এবং মাথায় শব্দের অন্ত্য অকার কিছু মাত্র উচ্চারিত না হওয়। হেতু শ্লোকটি শ্রুতি 

কটু হয় নাই। এর দুই স্থানে "রাজ বেটা” এবং *মাঁথে কেন ।জটা” বলিলে ছন্দঃ 
পাত হইত না। 

২০। য্খন কোন ব্ষিয়ে স্পষ্ট না বলিয়া তদন্তথার অসিদ্ধতা প্রকাশ করা যাঁ়, 
তখন ব্যতিরেকালক্কার হয়। যথা 

একাকী যুঝিতে আসে কুরূ সৈন্ত লনে। 

পার্থ বিনা এ সাহদ নাহি অন্ত জনে ॥ 

এই শ্লৌকে পার্থ আনিতেছে স্পষ্ট বল! হয় নাই” কিন্তু পার্থ ভিন্ন অন্তের আস! 
অসিন্ধ বলায় পাঁকতঃ পার্থ আসিতেছে প্রতিপত্ণ করাতে ব্যতিরেকালঙ্কার হইয়াছে । 



১৪৮ বাঙ্গাল ব্যাকরণ । 

. ২১1 আবশ্কের অতিবিক্ত কথা দ্বার অধিকতর নিশ্চয় করিয়! বলিতে চেষ্টা 
করিলে নিশ্চয়ালঙ্কার হয়। যথা-_ 

"্থ চক্ষুতে দেখিলাম ঘটনা সকল” 
পরের চক্ষুৎ কেহই কখন কিছু দেখে নাঁ, কিন্ত আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি” বলিলে 

অধিকতর নিশ্চয় করিবার প্রয়াস প্রকাশ হয়, তজ্জন্য নিশ্চয়ালঙ্কার হয় । 

২২। প্রশ্ন ভাবেৎ সম্ভবাসস্তব।প্রকাঁশ করিলে প্র্বীল্কার হন যথা__ 
পরছুঃখে যার চোখে অশ্রু বারি গলে 

কোথায় তুলন। তার এ জগতী তলে? 

টাকা। প্ররশ্মীলঙ্কার সম্ভব অসম্ভব প্রকাশ করে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ নিরূপণ করে 
না। যেমন “তোমার সমান নাই” বলিলে নিকুপণ কর! হয়। কিন্তু “তোমার 
সমান কে আচ্ছে? বলিলে নিরুপণ কর হয় না কেবল অসম্তাব্যতা' প্রকাশ করা 

হয়। 
২৩। কোন ব্যক্তি যে উপায়ে ষে কার্ধয করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে ঠিক 

সেই উপাঁ্লে পরাস্ত করিলে প্রতিষোগালঙ্কার হয়। যথা-- 
(বিদ্া বলে) আপনার ঘর আর শ্বশুরের ঘর ॥ 

বুঝে দেখ প্রাণনাথ, বিশেষ বিস্তর ॥ 

হাসিয়া সুন্দর কন এ যুক্তি সুন্দর | 

তাই বলি চল (প্রয়ে ! শ্বশুরের ঘর ॥ 
ভারতচন্দ্র রায় কৃত বিগ্ানুন্দর , 

২৪। প্রকৃত গুণ অস্বীকার করিষা! তথস্থানে অগ্রকুত গুণ আরোপ করিলে 

অপহু,তি হয়। 

শগী নহে হবে ওটা জলত্ত অন্ল 

ও নহে কলঙ্ক তাঁর ধূমানি কেবল ॥ 

প্রকৃত চন্ত্র এবং তীয় অঙ্ক দেখিয়া জ্ঞানপূর্ববক তাহ অস্বীকার করত তছুভয়কে 
জপ্স্ত অনল এবং মানি ব্যাথা করাতে অপহুতি অলঙ্কার হইয়াছে । 

৯:। কোন বাঁক্য অস্বীকার না কবি! বিজ বাক্যে তাহা খগ্ডন করিলে 

উপহৃতি হয়। যথা-- 
(১) বাম কহিল "আমি পাঁটনীয় সাড়ে তিন হাত লম্বা! ইল্স! মাছ দেখিয়াছি ।* 



ভাষ৷ বিজ্ঞান । ১৪৯ 

স্টাম কহিল "স্থান ভেদে সকলই হইতে পারে; আমি আসামে সাত হাত লব 

মশক দেখিয়াছিলাম। 

(২) ঝান্সিটার্ট কহিলেন "পুত্র শোকে বৃদ্ধ নবাব মীরজাফরের বুদ্ধি লোপ 

হইয়াছে /% হেছিংস্ কহিলেন “এতত্বারা বোধ হইতেছে েঃ পূর্বে কিছু ছিল; 

কেনন! যাহা! না থাকে তাহ! লোপ হইতে পারে না”। 
প্রথম দৃষটান্তে স্টাঁম বাঁমের বাক্যের বাস্থিক পোষকতা করিবার ছলে অপেক্ষা 

অসম্ভব বর্ণন করত বাস্তবিক, রামের বাকাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা 

করিয়াছে। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তেও সেইরূপ হোষ্িংস্ বান্সিটাটের বাক্য অস্বীকার ন৷ 
করিয়! বিদ্রপ ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন যে, মীরজাফরের পূর্বেও কিছু মাত্র বুদ্ধি 

ছিল না! 

(২৬)"কোন কথা বলিয়া উচ্চারণ ব্যক্তিক্রমেৎ তদ্বিপরীত ভাব প্রকাশ 

করিলে, কাকু হয়। যথা-_ 

"তুমি বড় সাধু” এই কথা বলিয়া উচ্চারণ ভাবেৎ নিতান্ত অসাধু বলিয়া 
প্রকাঁশ করিলে, কাঁকু হয়। 

(২৭) যোগৌৎকর্ষ যখন ছুই বস্ত পরম্পর পরস্পরের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ 
প্রকাশ করে তখন যোঁগোথকর্ষ হয়। যথা 

(১) ধন্ঠ বটে নর কুলে সেই মহাঁজন। 
জন্ম উচ্চকুলে, নিজে প্রশংসা ভাজন । 
কুলের গৌববে হয় নিজে গৌরবিত। 
নিজ গুণে কুলমান করে ছিগুণিত ॥ 

উভয় উভয়ে করে গৌরব বর্ধন। 

কাণী পাশে প্রবাহিতা৷ জাহুবী যেমন ॥ 

(২) সেই তে! অধম, কু কুলে জনম 

নিজেও নীচ প্রকৃতি । 

বি কীট প্রায়, বিষ্টাতে জন্মায়, 

বিষ্ঠাতেই করে স্থিতি॥। 
(২৮) বিঘটনা যে ব্যজিতে বা যে স্থানে বে কাধ্য বা ঘটনা অসম্ভব বাঁক 

বিপরীত সেই ব্যক্তিতে বা সেই স্থানে সেই কার্য বা হটনা যধার্থ্ূপে বিষ 



১৫৩ বাঙ্গালা ব্যাকরণ । 

হইলে, বিঘটনীলঙকার হ্। কিন্তু বর্ণন৷ প্রকত না হইলে, বিঘটন! হয় না, ব্রং 
অপত্ুতি হয়। যধা-_ 

(১) আপনি ভিধানী হর, নাহি বস্ত্র নাহি ঘর 

অঙ্গে ছাই বলদ বাঁহন। 
কিন্ত পেলে তার বর, হয়ে উঠে বাঁজোশ্বর, 

দীন হীন দরিদ্র ষে জন ॥ ্ 

( ২) বিপরীত বিঘটনার দৃষ্টান্ত । 
সবে জানে সু শীতল মলয় পবন, 
যমুনার জল আর নিকুঞ্জ কানন, 

শীতল তমাল তল, সুুধাংশু কিরণ 

ব্রিহিণী রাধিকার দাহ করে মন ॥ যুগ্মক। 
২৯। ব্যাজ স্তৃতি নিন্দাচ্ছলে প্রশংসা এবং প্রশংসাচ্ছলে নিন্দা কৰিলে ব্যাজ. 

স্তুতি হয়। যথা-- 
(১) সভাজন শুন্ জামাতার গুণ, বয়সে বাপের বড় । 

কোঁন গুণ নাই, যথা তথ ঠাই, সিদ্ধিতে নিপুণ দড় ॥ 

দক্ষের শিব নিন্দা । 

নিন্দার্থে হে স্ভযগণ তোঁমর! আমার জামাতাঁর গুণ শুন। সেএত বৃদ্ধষে 

আমার বাপ অপেক্ষাও বয়োধিক । আহীর কোন কৃতিত্ব নাই। সে যেখানে 
সেখানে থাকে অর্থাৎ তাহার নির্দিষ্ট গৃহ নাই এবং সে ভাং খাওয়াতে অতিশয় পটু। 

গ্রশংসার্থে। হে সভ্যগণ ! তোমর। আমার জামাতার গুণ শুন। সে আমার 

পিত৷ ব্রহ্মাৎংও বয্মোধিক অর্থাৎ অনাদি । তাঁহার কোন গুণ অর্থাৎ ইন্ট্রিয়বিকার 
নাই, সে সর্বব্যাপী এবং তপঃ যোগ সিদ্ধিতে অতি পটু । 

(২) তোমার মহিমা রাম ! বর্ণে সাধ্য কার? 
অজকুলে জাত তুমি অজ অবতার ॥ 

আশ্চর্য বিবাঁহ'করি জনক নন্দিনী ।, 

রাখিলা অদ্ভুত কীর্তি পূরিয়! মেদিনী ॥ ৷ 
০. প্রশংসার্থে। ছে বাম! তোমার মহিমা বর্ণন করে এমন শক্তি কাহার 
আছে ? কেনন। ভুমি অজ রাজার বংশজাত এবং স্বশ্ং বিু ( অ+ জন্1+ড.ম্অঙ্জ 
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অর্থাৎ জন্মহীন অনাদি ) অবতীর। তুমি আঁশ্চর্যযরূপে অর্থাৎ হরধনূর্ভঙ্গাদি অনন্ত 
সাধ্য কর্মে সীতাকে বিবাহ করিয়া পৃথিবী পুরিয়া কীর্তি রাখিল! । * 

নিন্দার্থে। তুমি অজ অর্থাৎ ভেড়ার বংশজাত এবং নিজেও ভেড়ার সদৃশ । 
তুমি, জনক নন্দিনীকে (পিতার কন্ত! অর্থাৎ ভগিণীকে ) আশ্চর্য বিবাহ রুরিয়া 

অর্থাৎ যাহা অন্ত কেহ করে না ভন্রপে বিবাহ করিয়! পৃথিবী পুর্ণিত অন্ভূত 

কান্তি রাখিলা ), ০ |] 
টাকা। "এ কথা বলা বাহুল্য ফে একই বাক্যে বুবিধ ভিন্ন ভিন্ন অলঙ্কার হইতে 

পারে। বিশেষতঃ যেখানে ব্দজ স্ততি হয় সেই বাক্যে শ্লেষও হয়। 
৩১ কোন স্থান বা ঘটনা উপলক্ষ করিয়া! তৎসদৃশ বা তৎসম্প্কীয় প্রাচীন 

কোন অবস্থ। বা ঘন প্রকাশ করিলে স্থৃতি অলঙ্কার হয়। যথা-_ 

এই তো ভারতভূমি আছে বিদ্যমান । 
এই দেখি সেই সব আর্ষ্যের সন্তান ॥ 

আছে সেই গিরি পুরী হ্রদ, নদী সব। 

কিন্তু কোথা ভারতে সে পূর্ব্ব গৌরব ॥ 
কোঁথা পূর্ব বলবীর্য্য বুদ্ধি পরাক্রম। 

কোথা! পুর্ব যশোধর্ম শ্রশর্য্য উত্তম । 

প্রতিবাদী হ'য়ে কাল হরেছে সকল ! 
রাখিয়া! দারিদ্র্য হুঃখ দাসত্ব কেবল ॥ 

হায় রে! ভারতে এবে সকলি আধার । 

এ আঁধার তার কিরে ঘুচিবে না আর ! 

দোঁষ ও গুণ পরিচ্ছেদ । 

৩১1 অলঙ্কার যোগে বাক্যের ভিনটি গুণ এবং সাতটি দোষ হইতে পারে। 

মাধূর্ধা, ওজঃ এবং প্রসাদ এই তিনটি গুণ এবং কাঠি, কৃ, অশ্লীলতা, অযোগ্যতা, 

পুনরুভি, গ্রাম্যত। এবং ভীবভঙ্গ এই সাঁভটি দোষ। 
৩২) শ্রুতি-তৃপ্রি-কারিদ্ব গুণের নাম শাধুরধ্য। ইহা 'শ্ধীবঙ্কারাৎ 

উৎপর হয়। 
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মর গিয়া! পাপিয়সি ! রশি দিয়া গলে। 

অনলে, গরলে, কিনব! ঝাঁপ দিয়া জলে ॥ 

৩৩। বাক্যের তেজন্থিতার নাম ওজঃ গুণ। ইহা বীর ও দ্র রসেই 
বিশ্যে প্রয়োজনীয় 

৩৪1 বাক্যের ভাব বোধার্থ নুগমতার নাম প্রসাদ গুণ। ইহা প্রধানতঃ 
উপমালঙ্কারাৎ উৎপন্ন হয়। 

টীকা । একই বাক্যে একাধিক গুণ থাকিতে পারে । যথা 
উঠ শীপ্ব বীরবর্গ উগ্র বম্ বদ রবে। 

শত্রু গর্ব কর খর্ব প্রচণ্ড আহবে ॥ 

৩৫। শ্রুতি কার্কশ্ের নাম কাঠিগ্ঠ দোঁষ। যে সমস্ত হলবর্গের উচ্চারণ 
মৈত্র নাই, তাহাদের অব্যবহিত পরে পরে স্থাপন করিলে এই দোষ খুটে। যেমন 
কষ.শ, কচ. ধপ ইত্যাদি । 

এই দৌষ বাঙ্গালার হ্ঠায় মি ভাষায় কদাচিৎ ঘটে। 

৩৬। যে বাক্যের ব! দৃষ্টান্তের ভাব সহজে বোধগম্য না হয়ঃ তত্প্রয়োগে 

রাচ্ছতা দোষ হয়। যথা 

আমার বচনে দেও কুস্তীর নন্দন । 
মত্ত বাঁজপুজ পবে কখহ অর্পণ ॥ 

এই বাক্যে কুস্তীর নন্দন শব্দের অর্থ ৯কর্ণ” এবং মতস্ত রাজপুত্র অর্থ “উত্তর” । 
এই ছুই ব্যক্তির নাম "শবণেক্দরিয়” এবং “প্রতিবাক্য” অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে। 
এইরূপ ভাব অভিধান ও ব্যাকরণ মতে পরিশুদ্ধ নহে এবং সহজে অনুমিত হয় না। 

অতএব এই বাক্যে কচ্ছ, দোষ হইয়াছে। 
চীকা। যেখানে মূলাংদৃষ্টান্ত আরও কঠিন হয়, সেখানেও কৃচ্ছ দৌষ হয়। 

মোগল পাঠানে যুদ্ধ অতি ভয়ংকর। 
ভূটিয়া! চীনেতে পুর্ন যাদৃশ সমর ॥ 

বোধ সৌকার্য্যার্থেই দৃষ্টান্ত দিতে হয়। সুতরাং মূলাৎ দৃষ্টাস্তটি সমধিক 

প্রসিদ্ধ হওয়া! উচিত। উপরি উক্ত গ্লোকের মূল টন! মোগল পাঠানের যুদ্ধ 
অনেকেই জানে, অথচ তাহার উপমান চীন ও তৃটিগ়াদের বুদ্ধ অধিকাংশ লোঁকেই 
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জানে না। সুতরাং ঈদৃশ দৃষ্টান্তেৎ বোধ সাহাষ্য না হইয়া! বরং অধিকতর ০ছুর্বোধ 

হওয়াতে, কৃচ্ছ দৌষ হইয়াছে । 
৩৭। ষে স্থানে; যে কালে, যে ব্যক্তিতে যে গুণ থাঁক', যে কথ! বলা কিনব! 

ষে কাঁধ্যু করা! অসিদ্ধ, তাহাতে তদারোপে অযোগ্যতা দৌষ হয়। যথা 

অগষ্টস নামে ছিল রোম অধিপতি । 

,, » বিদ্বেষ আছিল তার মুসল্সান প্রতি ॥ 

অগষ্টসের প্রায় ৬** বতসর পরে মুসলমান ধর্মের উৎপত্তি। সুতরাং 
মুসলমান্দের প্রতি তাহার বিদ্বেষ বুর্ণণা অযোগ্য 

টাকা । এই দোষ বাঙ্গাল গ্রন্থে বিস্তর দেখা ধাঁ ; অতি সাবধানে এই 
দোষ ত্যাগ করা উচিত | 

৩৮। স্থান ভেদে ও সময় ভেদে, আদি বসের এবং বীভৎস রসের কোঁন 
কোন কথণ প্রকাশের অযোগ্য বলিয়! গণ্য হয়। যখন যাহা এইরূপ গুহা গণ্য হয়, 
তখন তাহা প্রকাশ করিলে অশ্লীলতা দৌম হয়। 

টাকা । প্রকৃতিগত লজ্জা জনক কোন কথাই নাই। যাহা নিতান্ত লজ্জা বা 

দ্বণ। জনক বলিয়া এক দেশে এক সময়ে গণ্য হয়ঃ স্থানাস্তরে বা সময়ীস্তরে তাহা 

তদ্রপ গণ্য হয় না। কিন্তু অলঙ্কার শান্তর যুক্তি অপেক্ষা ব্যবহারের অধিকতর 

অনুগত । অতএব লোঁকে যাহ! দৃষ্য জ্ঞান কর, অলঙ্কার শাস্ত্রমতেও তাহ! দৃষ্য 

জান করিতে হইবে। 
৩৯। পুনরুক্তি--একই কথা পুনঃ পুনঃ বলিলে পুনরুক্তি দোষ হয়। কিন্ত 

বাকোর তেজস্থিত! সম্পাদন জন্ত বা! অর্থবোধের লৌকার্ধ্যার্থে পুনরুক্তি করিলে 

দৃষ্য হয় না। 

৪*| এক বিষয় বর্ণনা করিতে করিতে অন্ত বিষয় আরম্ভ করিলে বদি 

পূর্বাপর ঠিক না থাকে তবে ভাব্ভঙ্ক দোষ হয়। 
দে ও 

% তরল পরিচ্ছেদ | | 

৪১। ইন্দ্রিয় উদ্দাপন জ্ঞ্লু যে শক্তি তাহার নাম রন। 

৪২ বসাত্মক বাক্যের নাষ কবিতা এবং রসাত্মক আখ্যানের নাম কাধ্য। 
চি 
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৪৩। কাব্যের রস সমুদায়ে নয়টি মাত্র । শুঙ্গার, হাস্ত, করুণ, রৌদ্র, বীর, 

ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত এবং শাস্তরস । 
৪81 শৃরঙ্গার বা আদিরস কাম প্রবৃত্তির উত্তে্গক। স্ত্রী পুরুষের পরস্পর 

আঁকাংক্ষা, সঙ্গম চেষ্টা, সঙ্গম, বিলাল, বিরহ, মান, সাধন! অর্থাৎ একে অন্টের 

বৃত্তি উৎপাদন বা তদর্থে চেষ্টা বর্ন করাই এই রসের উদেশ্ত। রূপ বর্ণনা। 
কামোত্রেজক হইলে, তাহাঁও এই রসের অংশ গণ্য হয়। 

৪৫। হাঁন্ত রস হাস্ত উত্তেজক । সাধারণ রীতি বিরুদ্ধ প্রলাপ, কাধ্য ঝ৷ 

অঙ্গভঙ্গী বর্ণনাৎ হান্ত উৎপাদন ইহার উদ্দেশ্য | * পবস্ত কাম প্রবৃত্তির আনুসাঙ্গিক 

হাস্ত ইহার অন্তর্গত নহে। 

৪৬। করুণ রস দয়! এবং শোক উত্তেজক । নির্দোষীর কষ্ট বা! অপমান, 

শোক ও ছুঃখ জনক ঘটন! বর্ণনা! করাই ইহার উদ্দেশ্য । ঁ 

৪৭। রৌদ্র রস ক্রোধ উদ্দীপক । ইহাতে ক্রোধ জনক ঘটন! বণ্ণিতি হয়। 

৪৮। বীর রদ সাহস ও উৎসাহ উদ্দীপক । বীরগণের বল, সাহস, উৎসাহ, 

অস্ত্রশস্ত্র, অস্ত্র চালন নৈপুণ্য, ব্যুহ রচনা, সৈন্ত চালনা এবং তদুপষোগী বুদ্ধি, বক্তৃতা, 

পরামর্শ, উদ্যোগ প্রভৃতি বর্ণন। করাই এই রসের উদ্দিশ্ট । রূপ বর্ণনা ব্লবীর্ষ্যের 

প্রকাশক হইলে তাহাঁও এই রসের অংশ গণ্য হয়। 
৪৯। ভয়ানক রস ভয়োৎপাদক। 
৫০। বীভৎস রস দ্বণা! জনক । 

৫১) অভ্ভুত রূস বিল্মন্ন জনক। 

৫২। শীস্ত রস.মনের শাস্তি জনক এবং ভক্তি উদ্ভাবক 

আলোচনা) আদিরস শান্তরস এবং বীর রসই কাবোর প্রধান অঙ্গ । অগ্থান্ত 

রূস কেবল আন্থুসঙ্গিকরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। কেবল প্র সকল রসঘটিত কোন 
কাঁব্য হইলে তাঁহা বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হয় না। 

রা ' কাব্য পরিচ্ছেদ । 
৫৩। কাব্য ছুই প্রকার (১) দৃশ্কাব্য (২) প্রোব্যকাব্য। 
৫ঠ। দৃশ্ঠকাব্য ও শ্রোবাকাব্য মিশ্রণে মিশ্র কাবা হয়। তাগও এক পৃথক 

কাব্য মধ্যে গণ্য । 
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ৃশ্ঠাকাব্য। 
৫৫1 কাব্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের কার্ষা এবং কথ! তদ|কতিধারী ব্যক্তিগণেৎ 

সম্পন্ন হইলে, তাহাকে দৃশ্টকাব্য বলা ষায়। 
৫৬। দৃশ্া কাব্য সচরাচর প্রারুত ভাষায় রচিত হয় এবং তাহাই, হও 

উচিত। এইরপ পু্টেকাব্যের নাম নাটক । 
দৃশ্ত কাব্য ব্যক্তিগণের প্রকৃত কথোঁপকথনরূপে প্রকাশিত হয় সুতরাং তাহা 

প্রাক ভাঁষায় রচিত হইলে প্রকৃত্ধির অনুগত হয় । পণ্যে দৃশ্কাব্য রচনা হইতে 
কদাচিৎ দেখা বায়। যদি পঞ্ে দৃশ্ঠ কাব্য হইতে পারে তবে 'গগ্ভে এবং গানে ও 
রচিত হইতে পারে। 

৫৭। পঞ্ঠে রচিত দৃষ্ঠ কাব্যের নাঁম সাটক এবং গানে বচিত দৃশ্য কাব্যের 
নাম যাত্র! । 

৫৮। গণ্ভে কোন দৃশ্ঠ কাব্য নাই সুতরাং তাহার নাম ও নাই। 

শ্রোব্যকাব্য। 

৫৯। যেকাব্য শবণ বা পাঠ করা যায়, তাহার নাষ শোব্যকাব্য । শ্রোব্য- 

কাব্য তিন প্রকাঁর (১) গগ্ভময় (২) পদ্ভম্য় (৩) গীতম্য়। 

৬০। ফষে কাব্যে ৮০০০ বা তদধিক শ্লোক বা বাক্য থাকে তাহার নাঁম মহা" 

কাবা । যথা মহাভারত, মেঘনাদব্ধকাব্য, কৃতিবাঁসের রামায়ণ ইত্যাদি। 
৬১। যেকাব্যে এক সহম্রাধিক অষ্ট সহম্রাৎন্যুন শ্লোক বা. বাক্য থাকে, 

তাঁহার নাম খণ্ডকাব্য। যেমন কাঁদস্বরী, পক্জিনী উপাখ্যান ইত্যাদি । 
৬২। ষেকাব্যে সহম্্ শ্লোকের কম থাকে তাহাকে লবুকাব্য বল! যায়। 

৬৩। যেকাব্যে কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয় লিখিত হম না। নানা বি্বিয়ক 

কু ক্ষুদ্র বন্ধ কবিতা লেখা! থাকে তাহাকে কোষকাঁব্য বলে । যথা সভা শতক। 
৬৪। উচিত বিদ্রাপ পূর্ণ কাব্যের নাম খট্কা। |ঘেমন “আলালের ঘরের 

চুলাল” "তুম পেঁচা” পহক কথা” ইত্যাদি । ৪ 
৬৫ । গা ক্ষুদ্র বিষয়ে বছ বাগাড়স্বর করিয়। লিখিলে কট্কিন। হয়। যেমন 

*ভক মুবিকের যুদ্ধ” । ইহা কাব্যের মধ্যে সর্বনিকষ্ট। 



১৫৬ বাঙ্গালা ব্যাকরণ । 
তু 

* ৬৬ বাহার বিষয় বর্ণনা কর! কাব্যের প্রধান উদ্দিশ্ত তাঁহাকে কাব্যের 
নায়ক বলে। 

৫৬৭। যখন কাব্যে একাধিক নায়ক থাকে তখন তাহাদের প্রধানকে মুখ্য নায়ক 
বলে। , অন্ান্ত নাঁ়কদিগকে উপনায়ক বা সহকারী নায়ক বলা যায়। কিন্ত 
ঘদি সকলেই সমান হয় তবে সকলকেই নায়ক বল! যাঁয়। , , 

৬৮। যখন ছুই তিন প্রতিদন্দীর বিষ্জ একই কাব্যে সম্পূ্ণনপে লিখিত হয় 
তখন গ্রন্থকার যাহাকে লক্ষ্য করিয়া লেখেন তাহাকে নায়ক এবং তদ্ধিপক্ষগণকে 

প্রতিনায়ক বল! যয়। 

দৃষ্টান্ত । 
মহাঁভীরতে পাগুবগণ নায়ক কৃষ্ণ সহকারী নায়ক, দ্রোপদী নায়িকা, ধার্তরাষ্ট্ীগণ 

প্রতিনায়ক ; ভীম্ম দ্রোণ কর্ণাদি সহকারী প্রতিনায়ক ইত্যাদি। মেধনাদবধকাবো 

মেঘনাঁদ নায়ক, লক্ষণ প্রতিনায়ক, রাবণ সহকারী নাঁ়ক, রাম ও বিভীষণ সহকারী 

প্রতিনায়ক, প্রমীলা নায়িকা ইত্যাদি । 
৬৯। কাব্যের মূল গল্পটির নাম গুকল্প বা সংকল্প । কাব্যের প্রকল্প ভিন্ন 

অপর যাহ কিছু থাকে তাহার নাম কল্পনা । প্রকল্পের উৎকর্ষ সাধন জন্যই কন্গনা 

ব্যবহৃত হয়। টি 
৭০। নুঘটনাতে কাব্য শেষ হইলে তাহাকে সুকাঁব্য বলে আর দুর্ঘটনাতে 

কাব্য শেষ হইলে, তাহাকে ছুস্কাব্য বলা যাঁয়। 

টাকাঁ। অসাধুর জয়, পাপীর উন্নতি, সাধুর পীড়া, নির্দোষীর কষ্ট প্রতৃত্তি 

কাঁব্যের দুর্ঘটন| নামে খ্যাতি। আর ধর্মের জয়, সাঁধুব ম্বখ দুটষ্টের রমন নিতেন 

কাব্যের সুঘটন। বলে। 

হিন্দু শাস্ত্রে দস্কাবয গ্লচন! কর! সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এ জন্ত সং্কতে ছু্বাব্য নাই। 

বাঙ্গলাতে আধুনিক যুবকগণেৎ কতিপয় দুস্কাব্য রচিত্ হইয়াছে । 

মিশ্কাব্য। 
৮১। গপ্ভ) পদ্, গান এবং প্রারুত রচনার সংমিশ্রণে মিশ্র কাব্য উৎপর হয়। 
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মিশ্রকাব্যের মধ্যে নিষ্ন লিখিত কয়েকটা প্রধান (১) চগ্পু (২) কুঞ্চিকা (৩) 
পাঁচালী (৪) বিভাঁষ ব! কথকতা! (৫) ঢপ্। 

৭২। অাশিক পন্যে এবং আংশিক গন্ধে রচিত কাব্যের নাম চম্পু। 
টাকা । একই আখ্যানে পদ্য গণ্য মিশ্রিত থাকিলেই চম্পু হয়। ভিষ্নী ভিন্ন 

আখ্যান একটি পদ্ম অপরটি গন্ভে লিখিত হইয়া! একই গ্রন্থে সমাবিষ্ট হইলে চমু 

য় না। বাঙ্গালা এন্টে, নস কোন্” চুম্পু নহে। 

৭৩। . পদ্য ও সঞ্চল রচন্ময় রচিত কাব্যের নাম স্োটক। 

৭৪ সঙ্গীত ও সাধারণ পদ্ঘ মিশ্রণাৎ পচালী হয় । 

৭৫। গদ্য এবং সঞ্চল রচনাৎ বিভাষ বাঁ কথকতা হয়। ইংরেজ্যাৎ অনুকৃত 

নবেল্ সমু ও এই বিভাষ শ্রেণীর অন্তর্গত। 

৭৬। * পদ্য, গান এবং সঞ্চল রচন! মিশ্রিত আখ্যানের নাম ঢপ। 

টাকা । উহা! সর্বদাই মনে রাঁখা উচিত থে একই আখ্যানে আংশিক রচন! 
এক প্রকার এবং আংশিক অন্ত প্রকার হইলেই মিশ্রকাবা হইতে পাঁরে। নতুবা 

গগ্ভ রচনা মধ্যে প্রসঙ্গত: একটি পদ্য ক্লোক বাঁ একটি গাঁন থাকিলেই তাহা মিশ্র-' 
কাব্য হয় না। 

ইতি অলঙ্কার শাস্ত্র সমাপ্ত । 

লিও 














